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RESUMO 
 

A pandemia pela doença COVID-19, trouxe ao Mundo outra forma de olhar para a vida, 

pois a partir de março de 2020, as palavras confinamento, distanciamento social, máscaras, gel 

desinfetante fizeram e fazem parte do nosso dia-a-dia. Esta realidade e o conhecimento sobre os 

sinais e sintomas da doença COVID-19, o seu tratamento e as possíveis sequelas, mostram a 

importância de a investigar, onde a Literacia em Saúde e o Empoderamento assumem um papel 

muito importante para capacitação dos profissionais de saúde de forma a encontrar estratégias de 

suporte para os indivíduos infetados pelo vírus SARS-CoV-2.  

Foi elaborado e implementado um projeto de intervenção comunitária, ancorado na 

Metodologia do Planeamento em Saúde e enquadrado nas unidades curriculares, Estágio em 

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

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

Unidade de Cuidados na Comunidade, de um ACES, da ARS-Algarve. Desenvolveu-se um 

protocolo de uma consulta de acompanhamento de utentes que apresentavam sequelas da doença 

COVID-19, denominado “Olhar depois da COVID-19”. 

Pretende-se ainda espelhar neste relatório o decurso dos estágios e as competências 

adquiridas e mobilizadas. 

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

competências específicas do enfermeiro especialista e nas competências inerentes à aquisição do 

grau de mestre. 

 
 
 
 

Palavras-chave: Doença COVID-19, Sequelas da doença COVID-19, Enfermagem Comunitária, 
Capacitação 
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ABSTRACT 

 
The COVID-19 disease pandemic brought the world another way of looking at life, as from 

March 2020, the words confinement, social distance, masks, disinfectant gel were and are part of 

our daily lives. This reality and knowledge about the signs and symptoms of the COVID-19 

disease, its treatment, and possible sequelae, show the importance of investigating it, where Health 

Literacy and Empowerment play a very important role in the training of health professionals to 

find support strategies for individuals infected with the SARS-CoV-2 virus.  

A community intervention project was designed and implemented, anchored in the Health 

Planning Methodology, and framed in the curricular units, Internship in Community and Public 

Health Nursing and Final Internship, of the Master's in Nursing in the area of Specialization in 

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

in ARS-Algarve. A protocol was developed for a follow-up consultation for users who had 

sequelae of the COVID-19 disease, called “Look after COVID-19”. 

It is also intended to reflect in this report the progress of the internships and the skills 

acquired and mobilized. 

The internships contributed to professional development, based on the profile of specific 

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

degree. 

 
 
 
 
  
 

Keywords: COVID-19 disease, COVID-19 disease sequelae, Community Nursing, Training 
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INTRODUÇÃO  
 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

(EEECSP) tem um papel fulcral junto das comunidades, uma vez que procura dar resposta 

às suas necessidades. Segundo o regulamento nº 428/2018 da Ordem dos Enfermeiros 

(OE) as competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública consistem em avaliar o estado de saúde de uma comunidade utilizando a 

metodologia do planeamento em saúde, colaborar para capacitar as comunidades, 

participar e coordenar programas que promovam o cumprimento dos objetivos do Plano 

Nacional de Saúde a nível comunitário e participar no controle epidemiológico e 

geodemográfico.  

Desta forma, a implementação da metodologia do planeamento em saúde torna-se 

uma mais-valia. O planeamento em saúde define-se “… como a racionalização do uso de 

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

saúde considerados como prioritários, e implicando a coordenação de esforços 

provenientes dos vários sectores sócio-económicos” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 23).  

De acordo com os mesmos autores o planeamento em saúde é um método contínuo e 

dinâmico, constituído por diferentes etapas: diagnóstico de situação, definição de 

prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias, elaboração de programas e 

projetos, preparação da execução, execução e avaliação, ou seja, o planeamento visa 

identificar as necessidades de saúde da população, definir objetivos e estratégias, 

implementar as intervenções e posteriormente fazer a sua avaliação, contribuindo desta 

forma para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das populações.  

A importância da metodologia do planeamento em saúde deve-se às seguintes razões: 

insuficientes recursos; intervenção nas causas dos problemas; definição de prioridades; 

prevenir intervenções isoladas; racionalização das infraestruturas e utilização polivalente 

de equipamentos (Imperatori & Giraldes, 1993).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em dezembro de 2019, regista o primeiro 

caso oficial de pneumonia com causa desconhecida, até então, na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, situação alarmante que provocou nas autoridades sanitárias elevado  
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interesse e preocupação. O interesse mundial na evolução crescente de casos deste tipo 

de doença, fez com que em janeiro de 2020, fosse decretado estado de emergência em 

saúde pública. O ponto alto desta calamidade de saúde pública foi no dia 11 de março de 

2020, em que a OMS, caracteriza esta pneumonia como uma síndrome respiratória aguda 

grave, nomeando-a como COVID-19 (Corona Vírus Disease, 2019), e declara-a como 

pandemia (Avelar, et al, 2020). 

Desta forma, Avelar, et al (2020, p. 2), refere que: “Até esse momento, a COVID-19 

estava presente em cerca de 100 países, com mais de 100 mil casos confirmados da 

doença, sendo necessárias medidas específicas de identificação, prevenção e controle 

para o seu enfrentamento”. 

O agente gerador da doença COVID-19 é um novo tipo de coronavírus (da família 

Coronaviridae), que foi identificado pela sigla SARS-CoV-2, devido à Síndrome 

Respiratória Aguda Grave. 

A pandemia declarada em 2020, causada pela doença COVID-19, trouxe inúmeros e 

enormes desafios a vários níveis, exigindo uma readaptação das unidades de saúde, 

testando a sua capacidade de resposta. Atualmente, segundo dados da Direção Geral da 

Saúde (DGS) até ao dia 22 de novembro de 2021, em Portugal, existiram cerca de 1 123 

758 infetados com o vírus SARS-CoV-2 e ocorreram 18 339 óbitos em resultado da 

COVID-19. Na região do Algarve, até à mesma data, foram registados 46 727 infetados 

pelo vírus SARS-CoV-2 e deste número, no concelho onde foi realizado o estágio, foram 

registados 1882 casos.  

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), depois de investigar e documentar a importância da vigilância dos utentes 

que foram infetados, recomendou a todos os seus Estados Membros, que promovessem o 

acompanhamento e assistência a todos os utentes que apresentassem sequelas da doença 

COVID-19 de forma a melhorar a sua qualidade de vida (OPAS, 2020). 

Assim, o acompanhamento dos utentes recuperados da COVID-19, deverá ser o mais 

amplo possível, de forma a centrar todas as informações necessárias a uma abordagem 

holística do utente, nomeadamente, a obtenção de informações sobre a fase aguda da 

doença, como planeamento de um modelo de intervenção a médio e longo prazo (Brazão 

& Nóbrega, 2021). 

      Segundo Ahluwalia (2021), as sequelas após a recuperação da COVID-19, podem ser 

classificadas em dois grupos: (1) COVID-19 sintomático subagudo ou contínuo (inclui a  
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persistência de sintomas nas 4 a 12 semanas após o episódio agudo) e (2) síndrome 

crónica ou pós-COVID-19 (inclui a persistência de sintomas além das 12 semanas após o 

episódio agudo). 

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

intervenção comunitária, que culminou na elaboração de um protocolo de uma consulta 

de acompanhamento a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19, 

denominado “Olhar depois da COVID-19”, ancorado na Metodologia do Planeamento 

em Saúde, enquadrado no âmbito das unidades curriculares, Estágio em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública e Estágio Final, do IV Curso de Mestrado em 

Enfermagem em Associação – Área de Especialização de Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, que se desenvolveu numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

de um Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), da ARS Algarve, nos períodos de 26 

de Abril a 4 de junho de 2021 (estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública) 

e 21 de junho a 8 de outubro de 2021 (Estágio final).  

A unidade de saúde onde decorreu o estágio já tinha identificado a necessidade de 

acompanhamento das pessoas que estiveram doentes com COVID-19. Após reuniões com 

a Coordenadora da UCC, com o Coordenador da USF, com a Enfermeira Responsável da 

UCSP, com a Delegada de Saúde e com a Enfermeira Responsável pela USF, decidiu-se 

que era prioritário o acompanhamento desses utentes. Assim, tendo subjacente as 

necessidades identificadas pelos profissionais, decidiu-se pela realização de um protocolo 

de uma consulta de acompanhamento para utentes que apresentassem sequelas da doença 

COVID-19.  

Desta forma, delineou-se como objetivo geral deste projeto de intervenção 

comunitária: Contribuir para a implementação de uma consulta multidisciplinar, numa 

UCC de um ACES da ARS Algarve, para utentes com sequelas da COVID-19, até final 

de setembro de 2021. 

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

objetivos específicos:  

1- Elaborar o protocolo da consulta multidisciplinar para utentes com sequelas da 

doença COVID-19, a realizar numa UCC, de um ACES da ARS Algarve, até 

ao final de setembro de 2021; 
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2- Envolver a equipa multidisciplinar de uma UCC de um ACES da ARS Algarve, 

na elaboração do protocolo da consulta multidisciplinar para utentes com 

sequelas da doença COVID-19, até ao final de setembro de 2021. 

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

desenvolvido durante os Estágios, como também demonstrar a capacidade de reflexão 

sobre as atividades realizadas, na tentativa de revelar a aquisição/ consolidação de 

conhecimentos e competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública. 

Estruturalmente este trabalho encontra-se organizado por três capítulos: o 

enquadramento teórico, a metodologia do planeamento em saúde e a análise reflexiva 

sobre as competências mobilizadas e adquiridas.  No enquadramento teórico, pretende-se 

apresentar uma breve contextualização sobre a problemática, assim como, o modelo 

teórico escolhido, Modelo teórico de Laverack , englobando a literacia em saúde, o 

empoderamento e a capacitação; seguidamente apresenta-se o contexto onde os estágios 

decorreram, assim como as várias fases de implementação do projeto com base na 

Metodologia do Planeamento em Saúde e, no terceiro capitulo, será apresentada uma 

análise reflexiva sobre o processo de aquisição e mobilização das competências 

associadas ao grau de mestre e de EEECSP. 

Este relatório foi redigido segundo o novo acordo ortográfico, seguindo as normas 

de elaboração e apresentação de trabalhos escritos do 4º Curso de Mestrado em 

Enfermagem em Associação e referenciação bibliográfica segundo a American 

Psychological Association [APA], 7ª edição (2019). 
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I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
  

 De modo a consolidar o conhecimento, fundamental à compreensão e 

contextualização da problemática da existência das sequelas da doença COVID-19, 

recorreu-se à evidência científica mais recente, por forma a fundamentar as 

intervenções/atividades desenvolvidas no projeto de intervenção.  

O enquadramento teórico encontra-se dividido em dois capítulos: 1. A Doença 

COVID-19 e 2. Modelo Teórico de Laverack.  

 
1.1 - A DOENÇA COVID-19  

 

O final de ano de 2019, fica marcado pelo diagnóstico dos primeiros casos de 

infeção pelo coronavírus na cidade de Wuhan, China.  

O coronavírus SARS-CoV-2 é o agente causador da doença COVID-19, que fez 

com que a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarasse a 11 de março de 2020, a 

doença COVID-19 uma pandemia mundial (SNS, 2021a). 

O agente coronavírus SARS-CoV-2, pertence ao grupo de vírus coronavírus que 

está associado a infeções do sistema respiratório, tais com uma gripe comum ou até a uma 

infeção respiratória mais grave, tal como a pneumonia (SNS, 2021a). 

 O nome COVID-19, surge pela Organização Mundial de Saúde, pela ligação das 

palavras “Corona”, “Vírus” e “Doença”, juntando depois a indicação do ano em que foi 

diagnosticado o primeiro caso (2019) (SNS, 2021a). 

 A doença COVID-19, tem alta transmissibilidade e ocasiona sintomas leves a 

graves, que podem evoluir e assim levar a um aumento de internamentos hospitalares e 

consequentemente a um aumento de óbitos. 
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1.1.1 - O Diagnóstico 

 

O diagnóstico laboratorial do novo coronavírus SARS-CoV-2, é feito através da 

colheita de amostra biológica, que deverá ser efetuada por profissionais devidamente 

habilitados para a realização da técnica e onde existam condições de conservação e 

acondicionamento das amostras biológicas. Além disso, os profissionais têm que cumprir 

com rigor todas as recomendações de utilização de equipamento de proteção individual. 

(DGS, 2020a). 

A colheita da amostra biológica é realizada com o recurso a duas zaragatoas, uma 

é utilizada na recolha de exsudado do trato respiratório superior, que é introduzida na 

nasofaringe e a segunda é utilizada na recolha de exsudado da orofaringe. As duas 

zaragotas após a colheita, são colocadas no mesmo tubo que contém meio de transporte 

para o vírus (DGS, 2020a). 

O laboratório para onde irão as amostras, deve ser comunicado atempadamente de 

forma que todo o processo seja agilizado, assim como, as amostras devem ser 

corretamente identificadas e acompanhadas da notificação do SINAVE com a informação 

relativa ao doente, se aplicável (DGS, 2020a). 

Os testes de diagnóstico para a deteção do vírus SARS-CoV-2, denominam-se 

teste PCR ou teste de antigénio. O teste de PCR, verifica se o vírus SARS-CoV-2, está 

presente na amostra e o resultado demonstra se há uma infeção ativa num determinado 

momento. O teste de Antigénio (TRAg) é um teste de proximidade “Point of Care”, que 

possibilita a deteção das proteínas do vírus SARS-CoV-2, contudo, estes testes têm uma 

menor sensibilidade do que os testes PCR, mas mesmo com esse fator menos positivo, 

estes testes possibilitam identificar rapidamente os indivíduos infetados quando a colheita 

é realizada nos primeiros dias da doença1. 

A mais recente situação epidemiológica, levou a uma alteração na Estratégia 

Nacional de Testes para SARS-CoV-2, de forma a garantir o equilíbrio entre o risco, o 

estado vacinal de cada pessoa e a cobertura vacinal atingida até agora, em Portugal (DGS, 

2021).  

 

 

 
1 https://fcsaude.pt/COVID-19-quais-os-tipos-de-testes-que-existem-e-quais-devo-fazer/ 



Consulta multidisciplinar a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 

 

 
mai-22 | Página 15 

 

Assim, a norma nº 019/2020 de 26/10/2020 que foi atualizada a 13/10/2021, já 

inclui os testes rápidos de antigénio em modalidade de autoteste, que permitem a sua 

utilização por pessoas que não profissionais de saúde ou outros profissionais habilitados 

(a utilização destes testes não deve ser vista como substituto, mas sim como complemento 

dos restantes testes laboratoriais para SARS-CoV-2) e os testes serológicos (avaliam a 

resposta imunológica à infeção por SARS-CoV-2) (DGS, 2021). 

A 4 de novembro de 2021, foi alcançada a marca de 20 milhões de testes de 

diagnóstico à COVID-19, o que perfez uma média de cerca de 48 mil testes por dia, este 

resultado foi atingido com a implementação do Plano de Operacionalização da Estratégia 

de Testagem em Portugal, assegurado pela Task Force da Testagem2. 

 

1.1.2 - Critérios para a definição de caso de COVID-19 
 

Segundo a norma nº 20, de 2020, da Direção Geral da Saúde, os critérios para a 

definição de caso de COVID-19, dividem-se em:  

 

a) Critérios clínicos: considera-se provável caso positivo para COVID-19, 

qualquer pessoa que apresente, pelos menos, um dos seguintes sintomas: tosse 

de novo ou agravamento do padrão habitual; febre (temperatura corporal ≥ 

38,0ºC) sem outra causa atribuível; dispneia/dificuldade respiratória sem 

outra causa atribuível; anosmia de início súbito; disgeusia ou ageusia de início 

súbito; 

 

b)  Critérios epidemiológicos: considera-se provável caso positivo para COVID-

19, qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios nos 

14 dias antes do início de sintomas: contacto com um caso confirmado de 

COVID-19; residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem 

pessoas em situações vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 

Estabelecimento Prisional, Abrigo, Casa de Acolhimento ou instituição 

 
2 https://www.sns.gov.pt/noticias/2021/11/08/COVID-19-testes-de-diagnostico-10/ 
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equiparada) e onde existe transmissão documentada de COVID-19; 

exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo 

com SARS-CoV-2; 

 

c) Critérios imagiológicos: considera-se provável caso positivo para COVID-19 

se: na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos 

irregulares, com distribuição bilateral periférica e/ou subpleural, com 

predomínio nos lobos inferiores, e/ou consolidação com distribuição 

periférica e basal; na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em 

vidro despolido, com uma distribuição periférica e subpleural; consolidações 

segmentares multifocais, com distribuição predominante subpleural ou ao 

longo dos feixes broncovasculares; consolidação com sinal de halo invertido, 

sugerindo pneumonia organizativa;  

 

d) Critérios laboratoriais: considera-se caso positivo para COVID-19 na: 

deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular 

de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra 

respiratória; deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos 

de Antigénio (TRAg) em pelo menos uma amostra respiratória (DGS, 2020b). 

 

Na norma nº 20, de 2020, da Direção Geral da Saúde, além dos critérios para a 

definição de caso de COVID-19, também está mencionada a classificação do Caso de 

COVID-19, que se divide em:  

 

a)  Caso Possível: é a pessoa que preencha os critérios clínicos;  

b) Caso Provável: é a pessoa que preencha um dos seguintes critérios: 

critérios clínicos e critérios epidemiológicos ou critérios clínicos e critérios 

imagiológicos; 

c) Caso Confirmado: é a pessoa que preencha os critérios laboratoriais.    

(DGS, 2020b) 
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1.1.3 - Sinais, sintomas e tratamento 
 

O quadro clínico da infeção por SARS-CoV-2, é muito amplo, podendo variar 

entre uma simples constipação até evoluir para um diagnóstico de pneumonia grave. 

Inicialmente, os sinais e sintomas caraterizam-se por uma síndrome gripal leve, porém, as 

pessoas com COVID-19, geralmente desenvolvem um agravamento gradual desses 

sintomas, incluindo problemas respiratórios e febre persistente, em média 5 a 6 dias, após 

a infeção (que se denomina por período de incubação).   

Segundo o que já foi investigado e documentado até ao momento, sabe-se que a 

COVID-19 pode desenvolver sintomas leves (febre, tosse, dispneia, mialgia ou artralgia, 

odinofagia, fadiga e dor de cabeça); sintomas moderados (tais como a pneumonia) e 

sintomas graves que resultam num quadro clínico reservado com diversas complicações 

(tais como, pneumonia grave, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, 

insuficiência renal aguda, entre outros) (OPAS, 2020). 

Relativamente ao tratamento da COVID-19, o Serviço Nacional de Saúde refere 

que “o tratamento para a infeção pelo COVID-19 é dirigido aos sinais e sintomas 

presentes” (SNS, 2021b). O SNS, também nos alerta que a prescrição de antibióticos não 

é eficaz para casos de COVID-19, isto porque, o agente que causa esta infeção é um vírus 

e os antibióticos apenas resultam para doenças causadas por bactérias (SNS, 2021b).  

Relativamente aos utentes internados com a doença COVID-19, na norma nº 

004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 19/04/2021 da DGS, é referido que o tratamento é 

feito de acordo com a avaliação clínica individualizada e que: 
“ (…) a. Tratamento sintomático, de suporte e das comorbilidades 
e doenças crónicas descompensadas; b. Tromboprofilaxia com 
heparina de baixo peso molecular, exceto se contraindicada; c. 
Oxigeneoterapia suplementar para SpO2 alvo entre 90% e 96%, 
administrada de forma convencional ou em alto fluxo por cânula 
nasal, ou por sistemas de administração por PEEP/EPAP com 
válvula de resistência calibrada; d. Terapêutica por via inalatória, 
sem nebulização; e. Suporte ventilatório precoce, nos casos 
selecionados, com falência da oxigeneoterapia; f. Suporte vital por 
Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO) em casos 
selecionados de insuficiência respiratória aguda grave refratária a 
suporte ventilatório otimizado. “(p.8) 
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A Direção Geral de Saúde, refere também que:  

“Nos doentes internados por pneumonia por SARS-CoV-2 e 
hipoxemia confirmada pode ser considerada a administração de 
Remdesiviri. (…) doentes internados com doença grave ou crítica, 
(…) administração de Dexametasona (ou de Metilprednisolona, 
na sua ausência, sobretudo em idade pediátrica). Nos doentes com 
COVID-19 grave ou crítica, na fase de recuperação, deve ser 
implementado um plano multidisciplinar de reabilitação funcional 
e respiratória, bem como a vigilância de sequelas, 
designadamente respiratórias.” (DGS, 2021b, p.8) 

 

1.1.4 - As variantes do vírus SARS-Cov-2 
 

Os vírus, na sua generalidade, sofrem mutações. Essas modificações genéticas 

surgem quando o vírus faz novas transcrições de si mesmo de forma a espalhar-se. Porém, 

na globalidade, as mutações dos vírus são irrelevantes, contudo, algumas podem ser 

desfavoráveis à subsistência do vírus, mas outras podem torná-lo mais forte ou ameaçador 

para o hospedeiro (os seres humanos) (Alcântara, Freitas & Giovanetti, 2021). 

Segundo, Alcântara et al (2021, p.1): 

 “Entre as mutações do SARS-CoV-2 mais relevantes do ponto 
de vista clínico e epidemiológico estão as que afetam a 
proteína S (do inglês, spike, espicula viral), que desempenha 
um papel importante durante o processo infeccioso facilitando 
a entrada do coronavírus nas células humanas”. 
 

Um aspeto também a ter em consideração quando o assunto é mutações de vírus, 

é a perda de sensibilidade nos testes de diagnóstico para essa mutação. Situação muito 

importante e preocupante para os investigadores pois mostra a necessidade de 

monitorização contínua das novas variantes e consequentemente a atualização de meios 

de diagnóstico (Alcântara, et al, 2021). 

Ao longo destes quase 24 meses de pandemia, o vírus SARS-Cov-2, já sofreu 

muitas alterações na sua constituição molecular, situação que tem sido considerada 

preocupante e alarmante para a comunidade científica. Este fato ocorreu devido à 

presença de um leque de inúmeras mutações que consequentemente levaram ao aumento 

da transmissibilidade e à ruína das situações epidemiológicas em diferentes zonas do 

Mundo (Alcântara, et al, 2021). 
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As variantes do vírus SARS-Cov-2, já foram recentemente encontradas em 

diferentes zonas do mundo, nomeadamente, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos da 

América, no Japão e na Africa do Sul. Desta forma torna-se evidente que a saúde pública 

insista na investigação epidemiológica e laboratorial (Alcântara, et al, 2021). 

Recentemente, em dezembro de 2021, em Portugal, surgiu a variante Ómicron”, 

que segundo as autoridades de saúde a mesma foi associada a historial de viagens ou 

contactos com pessoas já diagnosticadas. Esta variante do coronavírus Sars-CoV-2, 

apresentou um grau de maior transmissibilidade, facto que levou a um aumento 

significativo das cadeias de transmissão no nosso país, contribuindo para o aumento 

progressivo de infetados no nosso país, nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 

20223.  

Atualmente a descoberta de casos de reinfeção demonstra a necessidade de 

reforçar as medidas de controlo da pandemia, de forma a reduzir a possível circulação de 

novas mutações do vírus SARS-Cov-2 (Alcântara,et al, 2021). 

 

1.2 - AS SEQUELAS DA COVID-19 
 

Decorrido este tempo desde o surgimento do 1º caso de um doente com COVID-

19, no Mundo, começa a ser claro para a comunidade médica que alguns dos sintomas 

persistem após a resolução da infeção aguda pelo vírus SARS-CoV-2 (Cordeiro, Dias, 

Farinha &Moura, 2021). 

Ahluwalia et al (2021) refere que as sequelas após a recuperação da COVID-19, 

podem ser classificadas em dois grupos: (1) COVID-19 sintomático subagudo ou 

contínuo (inclui a persistência de sintomas nas 4 a 12 semanas após o episódio agudo) e 

(2) síndrome crónica ou pós-COVID-19 (inclui a persistência de sintomas além das 12 

semanas após o episódio agudo), conforme se pode observar pela Figura 1. 

 

 
 

 
3 https://www.dn.pt/sociedade/variante-omicron-ja-representara-9-a-10-dos-casos-de-covid-19-em-portugal-diz-investigador-do-
insa-14408893.html 
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Figura 1: Linha do tempo da COVID-19 pós-agudo 

Fonte: Ahluwalia et al (2021, p. 602) 

 

 

Ahluwalia, et al (2021) refere que é necessário abordar a epidemiologia e quais os 

órgãos afetados pelas sequelas de COVID-19 pós-agudo e salienta também a importância 

do acompanhamento integral destes utentes em consultas específicas e multidisciplinares. 

 

No sistema respiratório, as sequelas pulmonares podem variar entre a dispneia, 

o cansaço em repouso ou em esforço e a dificuldade no desmame do suporte ventilatório, 

contudo a dispneia é a sequela predominante relatada nos diversos estudos pesquisados 

(Ahluwalia,et al, 2021). Além destas sequelas, existem casos que relatam tosse, dispneia, 

insuficiência respiratória e alterações na tomografia computorizada (TC) que aparecem 

como opacidades em vidro despolido e/ou consolidações (Brazão & Nóbrega, 2021). 

 O vírus SARS-CoV-2, prejudica os pulmões, facto que pode levar a um 

compromisso da oxigenação alveolar, hipoxemia e acidose que, na ausência de tratamento 

eficaz, podem levar à morte ou a sequelas pulmonares permanentes (Brazão & Nóbrega, 

2021). 
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Cordeiro, Dias, Farinha &Moura (2021), refere que: 
“(…) nos casos de doença COVID-19 ligeira a moderada (incluindo 
doentes com pneumonia, mas com saturações periféricas de 
oxigénio ≥90%), não se observaram alterações funcionais 
respiratórias aos quatro meses após a infeção aguda na maioria dos 
pacientes. No entanto, nos indivíduos com doença grave/ crítica à 
difusão do monóxido de carbono, o desempenho no esforço físico e 
a pressão parcial de oxigénio apresentavam-se significativamente 
reduzidas.” (p.9) 

 
A necessidade de oxigeneoterapia e/ou suporte ventilatório na fase aguda da 

doença COVID-19, pode influenciar a existência de complicações pulmonares a longo 

prazo, assim, é importante que estes utentes sejam acompanhados no pós-alta de forma a 

prevenir tais complicações. Os cuidados pós-alta nos utentes com complicações 

respiratórias, incluem a monitorização da oximetria de pulso no domicílio, avaliação do 

utente nas 4-6 semanas seguintes à alta, de forma a avaliar as necessidades de reabilitação 

respiratória e execução de exames complementares de diagnóstico (tais como, radiografia 

torácica, angiografia pulmonar, tomografia computorizada torácica). O tratamento com 

corticosteroides pode ser benéfico no grupo de utentes portadores de doença pulmonar 

inflamatória pós-COVID-19 (Ahluwalia, et al, 2021). 

 

Relativamente ao sistema cardiovascular, a miocardite, as arritmias, a 

insuficiência cardíaca aguda e as síndromes coronárias agudas são as complicações 

cardíacas mais frequentes associadas à COVID-19 (Cordeiro, et al, 2021).  

Alguns utentes que foram infetados com a doença COVID-19, referiram 

complicações cardíacas, nomeadamente miocardiopatias, por resultado direto do vírus e 

das citocinas libertadas durante a infeção, enfarte agudo do miocárdio (pela disfunção 

endotelial e instabilidade da placa aterosclerótica) e insuficiência cardíaca (Brazão & 

Nóbrega, 2021). 

A dor torácica, as palpitações contínuas são algumas das sequelas referidas pelos 

utentes, desta forma, é essencial uma avaliação contínua através da realização de 

eletrocardiograma e ecocardiograma nas 4 a 12 semanas após a infeção. Os utentes com 

antecedentes cardíacos deverão ser acompanhados por profissionais de saúde dado que a 

terapêutica deve ser monitorizada (Ahluwalia, et al,2021). 
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É importante referir que podem persistir sequelas cardíacas consequentes da 

inflamação residual ou da fibrose decorrentes da lesão miocardia e que podem decorrer 

complicações cardíacas mesmo em pacientes sem dificuldades respiratórias graves, facto 

que fortalece a necessidade de investigar a ligação cardíaca com a doença COVID-19 

(Cordeiro, et al 2021). 

É de realçar também que os doentes infetados com a doença COVID-19, que 

apresentam fatores de risco cardiovasculares (por exemplo, sexo masculino, diabetes, 

hipertensão e obesidade), apresentam maior risco. Assim, é necessário realizar uma 

consulta de acompanhamento a estes doentes onde deverão ser requeridos alguns exames 

complementares de diagnóstico, tais como: eletrocardiograma, Holter de 24 horas, 

ecocardiograma para avaliação da função e estrutura cardíaca, casualmente uma 

ressonância magnética (RM) cardíaca e um controlo apertado dos fatores de risco 

cardiovasculares (Brazão & Nóbrega, 2021). 

 

Quanto às sequelas do sistema otorrinolaringológico, alguns estudos relatam a 

existência de sintomas relacionados com a comunicação, alterações na voz, deglutição e 

laringe em doentes recuperados da doença COVID-19, essencialmente nos doentes que 

estiveram internados em unidades de cuidados intensivos. A anosmia, a ageusia e a 

disgeusia foram descritas em 33%-80% dos doentes com COVID-19.  Assim, torna-se 

essencial que os doentes recuperados da COVID-19 sejam avaliados relativamente à sua 

função nasal, auditiva e vestibular, através de uma observação especializada do nariz, 

garganta e ouvidos, assim como, a necessidade da avaliação de sintomas como a 

obstrução nasal, disosmia ageusia e disgeusia (Brazão & Nóbrega, 2021). 

  

Os doentes recuperados da doença COVID-19, deveriam ser sujeitos a uma 

avaliação oftalmológica pelo médico especialista, isto porque, o vírus SARS-CoV-2, 

afeta o sistema oftalmológico, nomeadamente a vasculatura, possivelmente devido a uma 

reção imunomediada e de fenómenos oclusivos. Assim, torna-se importante relacionar o 

grau de comprometimento da retina com o empenho cerebrovascular e/ou cognitivo 

(Brazão & Nóbrega, 2021). 
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Relativamente ao sistema neuropsiquiátrico, a depressão e ansiedade foram 

relatadas em aproximadamente 30-40% dos pacientes após COVID-19, e a dificuldade 

em dormir está presente em aproximadamente um quarto dos pacientes em 6 meses de 

acompanhamento no pós COVID-19. Além disso, é importante referir, que as 

complicações da COVID-19, como o acidente vascular cerebral isquémico ou 

hemorrágico, síndrome de encefalopatia reversível, pode levar a deficiências 

neurológicas prolongadas ou permanentes que requerem assim processos de reabilitação 

neurológica. O acompanhamento destes utentes engloba ferramentas, tais como, terapias 

especificas e encaminhamento para especialistas (Ahluwalia, et al,2021). 

 

Na avaliação em consulta de especialidade, os sinais e sintomas neurológicos 

ocorridos durante a fase aguda da infeção por SARS-CoV-2 devem ser esclarecidos de 

forma a avaliar a sua persistência na fase pós-COVID-19. Assim, deverá ser executado 

um criterioso exame cardiovascular, respiratório e neurológico, com avaliação de sinais 

vitais e exclusão de outras patologias. O seguimento dos doentes com COVID-19 também 

deveria incluir a avaliação neuropsicológica específica para aferir as funções cognitivas 

(principalmente atenção, memória e linguagem) e da interação com aspetos psico-

comportamentais (Brazão & Nóbrega, 2021). 

Alguns dos doentes recuperados da doença COVID-19, referem que passaram 

uma experiência traumática, não apenas devido à gravidade da doença, mas também às 

condições específicas do internamento e ao estigma social, facto que aumenta o risco de 

distúrbios mentais, tais como a ansiedade, stress agudo e pós-traumático (que pode levar 

particularmente ao suicídio). Assim, é importante garantir uma base de suporte mental na 

fase pós-COVID-19, como forma de prevenção de uma possível evolução futura de 

transtorno psiquiátrico grave (Brazão & Nóbrega, 2021).  

 

A lesão renal aguda grave que requer terapêutica de substituição, ocorre em 5% 

de todos os pacientes hospitalizados e em 20%-31% nos utentes que apresentaram 

sintomas agudos da COVID-19 (particularmente os que necessitaram ventilação 

mecânica). Assim, relativamente ao sistema renal, os utentes sobreviventes da COVID-

19 com a função renal comprometida, beneficiariam de um acompanhamento precoce e 

próximo com um nefrologista (Ahluwalia,et al,  2021). 
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Quanto ao sistema endócrino, a cetoacidose diabética foi diagnosticada em 

alguns doentes sem diabetes mellitus conhecida, semanas após a resolução dos sintomas 

de COVID-19, tal como aconteceu com o diagnóstico da tiroidite subaguda. As 

manifestações endócrinas no cenário pós-agudo de COVID-19, podem ter consequências 

com dano imunológico e inflamatório. Assim, torna-se imperioso acompanhar os utentes  

diabéticos na fase pós-COVID-19 de forma a prevenir complicações (Ahluwalia,et al, 

2021). 
 
“O vírus SARS-CoV-2 foi detetado em amostras de fezes, e os recetores ECA2, 
que usa para entrar nas células do hospedeiro, são expressos no esófago, 
estomago, intestino delgado, colon, fígado e pâncreas, o que pode explicar o 
atingimento gastrointestinal comum na COVID-19 (…).” (Brazão & Nóbrega, 
2021, p.188) 

 

As alterações existentes no sistema gastrointestinal e hepatobiliar, são alguns 

dos sintomas da doença COVID-19, isto porque, a doença potencia a alteração do 

microbioma intestinal. Os estudos face às sequelas no pós-COVID-19, mostram que a 

longo prazo pode surgir uma síndrome do intestino irritável pós-infecioso e dispepsia 

(Ahluwalia,et al,  2021). 

Salienta-se, também, que existem alguns fármacos utilizados na fase aguda da 

doença COVID-19, que apresentam alguns efeitos secundários com consequência nos 

sistemas gastrointestinais, pancreáticos e hepatobiliar, tais como, os antibióticos, 

antivirais, hidroxicloroquina e produtos biológicos (Brazão & Nóbrega, 2021). 

 

As manifestações existentes no sistema dermatológico aquando da presença da 

doença COVID-19 ocorreram após ou concomitante a outros sintomas, a queixa 

predominante é a perda de cabelo.  A perda de cabelo pode ser atribuída à manifestação 

da infeção viral ou à resposta ao stress (Ahluwalia,et al,  2021). 

 

Relativamente às sequelas nutricionais e físicas da doença COVID-19, o 

acompanhamento dos utentes recuperados deve ter como base, as necessidades 

individuais de cada individuo, assim, após a sua recuperação, cada doente deverá ser 

avaliado e encaminhado para cuidados de reabilitação em meio hospitalar ou em 

ambulatório com uma equipa multidisciplinar. A reabilitação destes utentes, deverá ter 
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como objetivo, o alívio dos sintomas (tais como, a dispneia, o sofrimento psicológico, 

entre outros) melhorando assim a função física e a qualidade de vida desses indivíduos.  

 

A reabilitação física, inclui programas de:  mobilização passiva e ativa, 

fortalecimento muscular, exercícios aeróbios, exercícios que melhoram a marcha e o 

equilíbrio; a cinesioterapia respiratória inclui um amplo programa de exercícios que 

visam aperfeiçoar o controlo da respiração e ajudar a eliminação de secreções 

pulmonares, fazendo com que ocorra redução de stress, de ansiedade e de depressão. A 

terapia ocupacional deve ser recomenda aos indivíduos que perderam a sua autonomia 

nas suas atividades de vida diárias e o suporte psicológico através de uma equipa 

especializada torna-se fundamental em doentes com stress pós-traumático, ansiedade e 

depressão (Brazão & Nóbrega, 2021). 

Diante este cenário, torna-se importante saber priorizar a investigação sobre as 

sequelas da doença COVID-19, de forma a melhorar a qualidade de vida desta população. 

 

 

1.2.1 - Recomendações face às sequelas da doença COVID-19   
 

Os profissionais de saúde têm um grande desafio pela frente, o saber reconhecer, 

documentar e investigar, a necessidade emergente de acompanhamento destes doentes. O 

acompanhamento destes doentes não pode acabar na alta clínica, o mesmo deve continuar 

através de cuidados de follow-up, com uma abordagem multidisciplinar integrada. 

Assim, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), depois de investigar e documentar a importância da vigilância dos utentes 

que foram infetados, recomendou a todos os seus Estados Membros, que promovessem o 

acompanhamento e assistência a todos os utentes que apresentassem sequelas da doença 

COVID-19 e que os mesmos deveriam antecipar as necessidades de reabilitação para os 

utentes em recuperação, de forma a melhorarem as suas vidas depois da doença 

(OPAS/OMS, 2020).  

Desta forma, a OPAS/OMS, deixou as seguintes recomendações:  

- “Quando forem identificadas necessidades de reabilitação, 
encaminhe-os para acompanhamento hospitalar, ambulatorial ou 
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comunitário conforme indicado e com base nas necessidades de 
reabilitação; 
- Recomenda-se a oferta de programas de reabilitação adaptados 
desde a fase pós-aguda até a de longo prazo, de acordo com as 
necessidades do paciente;  
- Para o tratamento de sequelas, recomenda-se uma avaliação 
abrangente e acompanhamento de coortes de utentes recuperados; 
- O manejo específico de complicações e sequelas deve ser realizado 
de acordo com os protocolos nacionais vigentes;  
- Por fim, recomenda-se que seja garantida a continuidade do 
acompanhamento e assistência aos utentes que se recuperaram da 
COVID-19.” (OPAS/OMS, 2020, p.9) 
 

 
 Em vários países, já existem profissionais de saúde que se dedicam ao 

acompanhamento destes indivíduos, nomeadamente, em Itália já existem protocolos de   

acompanhamento em alguns hospitais de dia, na Inglaterra foi realizado um estudo 

retrospetivo que descreveu que ao longo de uma média de 140 dias, um terço dos doentes 

têm reinternamento devido às sequelas da doença, este facto revela a necessidade de uma 

abordagem urgente e abrangente destes indivíduos (Brazão & Nóbrega, 2021). 

 O acompanhamento dos utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19, 

deverá ser o mais abrangente possível de forma a reunir todas as particularidades clínicas, 

epidemiológicas, serológicas e imagiológicas existentes nas fases aguda, subaguda e 

crónica da doença. Assim, os diferentes profissionais de saúde têm um grande desafio nos 

próximos tempos, a necessidade de reconhecer, documentar e investigar todos os 

sintomas na fase aguda e crónica da doença, com o objetivo de melhorar o 

acompanhamento desses doentes (Brazão & Nóbrega, 2021). 

 Desta forma, é compreensível que os cuidados necessários para os utentes que 

padeceram da doença COVID-19 não terminam na sua alta hospitalar, nem na data de 

cura, isto porque, é necessário um acompanhamento multidisciplinar follow-up, 

nomeadamente aos que apresentaram sinais e sintomas mais graves da doença, aos que 

necessitaram de internamento em unidades de cuidados intensivos, utentes com múltiplas 

comorbilidades e aqueles em que os sintomas estejam a ser mais persistentes (Brazão & 

Nóbrega, 2021). 
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1.3 - A COVID-19 EM PORTUGAL  
 

 

Em Portugal, o primeiro caso confirmado de COVID-19 ocorreu a 2 de março de 

2020 e a primeira morte a 16 de março. Os primeiros relatos de casos positivos estiveram 

relacionados com pessoas que tinham viajado recentemente para Itália e Espanha. As 

autoridades portuguesas conseguiram ganhar tempo para que se pudessem preparar para 

o combate a este novo vírus, dado que, a localização do nosso país, fez com que existisse 

um aparecimento tardio do mesmo. A população em geral, as autoridades públicas e 

governativas, adotaram medidas de contenção e mitigação, de forma a controlar os 

possíveis contágios na população. Assim, a 12 de março de 2020, o Governo português 

anunciou algumas medidas extraordinárias, antes até de se verificar alguma morte pelo 

vírus (Mamede, Pereira & Simões, 2020). 

No final do mês de março de 2020, 7443 pessoas em Portugal tinham sido 

infetadas pela COVID-19, verificando-se 160 mortes. Passado um mês, os números 

tinham aumentado, respetivamente, para 24 324 e 989, situação bastante preocupante para 

as entidades governativas, entidades da saúde pública e comunidade médica e científica. 

O primeiro estado de emergência foi declarado a 19 de março de 2020 e renovado 

quinze vezes (o último terminou no dia 27 de abril de 2021, nessa altura, foi substituído 

pelo estado de calamidade - menos severo). 

 Os impactos socioeconómicos, os impactos na cultura, na saúde e na educação, 

em Portugal, ao longo destes quase 2 anos em que vivemos juntamente com a pandemia 

pela doença COVID-19 têm sido dolorosos. A economia muitas vezes esteve parada com 

o fecho da restauração, hotelaria e espaços comerciais o que levou ao aumento do 

desemprego e à diminuição do poder de compra dos portugueses. Relativamente à cultura, 

teatros, cinemas, espetáculos e romarias foram cancelados, fazendo com que muitas 

empresas que vivem diretamente ou indiretamente destes setores tenham estado em 

apuros e sem fundo de maneio para subsistirem. O setor da saúde não parou, esteve 

sempre na linha da frente, ultrapassando todos os obstáculos e vicissitudes que surgiam 

todos os dias, o aumento diário de infetados e mortes, os serviços lotados, profissionais 

exaustos, entre outros. No setor da educação, as escolas fecharam, os alunos começaram  
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as aulas online, um dia a dia totalmente diferente. As crianças deixaram de se relacionar 

entre elas e passaram a olhar para uma tela de computador onde o contacto, a relação 

professor-aluno, passou a ser distante e fria.  

No início da pandemia, em Portugal, a maioria da população acatou as medidas 

impostas pela Direção Geral de Saúde, tais como, o distanciamento social, a utilização de 

máscaras, evitar ajuntamentos e convívios familiares, cumprimento de recolhimento em 

casa, entre outros. Porém, passado quase dois anos, a população encontra-se cansada, 

exausta, face a tudo o que decorreu nestes longos meses de pandemia.   

Em Portugal, o processo de vacinação teve início a 27 de dezembro de 2020 e 

prolongou-se até aos dias de hoje. O Plano de Vacinação contra a COVID-19 foi 

apresentado publicamente no dia 3 de dezembro de 2020, estando a execução do mesmo 

a cargo do Serviço Nacional de Saúde e teve como objetivos:  

“(…) a) salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos 
internamentos por COVID-19 e da redução dos surtos, 
sobretudo nas populações mais vulneráveis, e b) preservar a 
resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta à 
pandemia e do Estado.” 4  

Durante o mês de setembro de 2021, atingiu-se a meta de 85% da população 

portuguesa vacinada com as duas doses da vacina, este acontecimento deveu-se ao esforço 

e resiliência de todos os intervenientes na campanha de vacinação. Contudo, devido ao 

aumento de casos de indivíduos infetados por todo o mundo, a OMS, aconselhou todos 

os governantes à necessidade de administração de uma vacina de reforço, chamada 3ª 

dose, a todos os cidadãos, começando pelas pessoas mais vulneráveis, idosos, 

profissionais de saúde e de lares e bombeiros.  

O pico da quinta vaga do vírus Sars-CoV-2, em Portugal, decorreu provavelmente, 

entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2022, situação que levou diariamente a um número 

bastante elevado de infeções. Contudo, a existência de uma elevada taxa de imunidade, 

devido à adesão da população à vacinação contra a COVID-19, foi muito importante para 

que a taxa de mortalidade não fosse tão elevada como aconteceu no passado mês de 

janeiro de 20215. 

 
4 https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/ 
 
5 https://www.publico.pt/2022/01/17/sociedade/noticia/covid19-pico-quinta-vaga-atingido-semana-400-mil-pessoas-isoladas-
fim-mes-1992178 

https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/
https://www.publico.pt/2022/01/17/sociedade/noticia/covid19-pico-quinta-vaga-atingido-semana-400-mil-pessoas-isoladas-fim-mes-1992178
https://www.publico.pt/2022/01/17/sociedade/noticia/covid19-pico-quinta-vaga-atingido-semana-400-mil-pessoas-isoladas-fim-mes-1992178
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1.4 - MODELO TEÓRICO DE LAVERACK  
 

O Empoderamento Comunitário (EC), interliga a participação dos indivíduos 

de uma comunidade de acordo com as suas capacidades e assim permite identificar e 

resolver os seus problemas. Desta forma, Laverack em 2005, procurou elucidar um 

modelo contínuo que enquadra o EC em cinco domínios:  

“ (…) a) a ação pessoal relacionada com o desenvolvimento da perceção 
individual de pertença e de valor para participar na sua comunidade para a resolução 
dos seus problemas; b) a abordagem de pequenos grupos comunitários, associada ao 
envolvimento de grupos de pessoas que se constituem como homogéneos nas suas 
características, objetivos e identidade, por forma a aumentar, do ponto de vista coletivo, 
a sua perceção de importância para a identificação e resolução dos problemas da 
comunidade; c) o desenvolvimento de organizações comunitárias, a partir da interação 
intencional dos pequenos grupos, para se constituir a partir das diferenças, metas 
comuns que fortalecem a comunidade como um todo; d) o estabelecimento de parcerias 
intra e intercomunidades, que promovem o incremento e rentabilização dos recursos 
para identificar e resolver os problemas da comunidade; e) a ação social e política, etapa 
em que se constitui de uma forma sistémica um quadro de políticas e ação 
macrossistémica construídos a partir da consolidação das organizações comunitárias e 
das suas parcerias e perpetuando um ambiente favorável à manutenção do EC.” 
(Figueiredo, Melo, Silva, 2018 p.82) 

 

Segundo Figueiredo et al (2018), o enfermeiro quando a comunidade é o centro 

da sua prestação de cuidados, deve avaliar o processo de enfermagem e os resultados das 

suas decisões desde o diagnóstico de enfermagem até à avaliação dos resultados.  

O enfermeiro na sua abordagem à comunidade, deve olhá-la como cliente que se 

centra num pilar, a gestão comunitária, e deve ter em conta as três dimensões de 

diagnóstico: a Participação comunitária, a Liderança comunitária e o Processo 

comunitário (Figueiredo, et al 2018). 

O Modelo Teórico de Laverack incide na promoção do Empoderamento 

Comunitário enquanto processo e enquanto resultado, desta forma, Figueiredo, et al 

(2018) refere que: “O sistema são as pessoas, sendo então o EC integrado na tomada de 

decisão dos enfermeiros, uma forma nobre de dar firmeza ao sistema político-social, 

promovendo a saúde das populações e o exercício da cidadania.” (p.89) 
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O Modelo de Laverack apresenta nove domínios operacionais de empoderamento 

comunitário, para uma prática de promoção da saúde empoderadora:  

1. A participação, refere-se ao envolvimento individual e coletivo, ao 

desenvolvimento de competências e capacidades para a tomada de decisão;  

2. A liderança menciona a necessidade de orientação e da participação dos 

líderes externos à comunidade;  

3. As estruturas organizativas da comunidade representam as formas de 

organização das pessoas, na perspetiva de identificar problemas, ajudar à sua 

resolução e planear a intervenção; 

4.  A apreciação de problemas refere-se à forma como a comunidade identifica 

os fatores problemáticos e de desequilíbrio;  

5. A mobilização de recursos (internos ou externos), refere-se à capacidade que 

a comunidade possui para mobilizar recursos internos e para negociar os 

externos; 

6.  O questionamento, menciona qual a capacidade que a comunidade tem de 

apreciar criticamente os seus problemas e a capacidade para desenvolver 

estratégias para mudanças; 

7.  A ligação aos outros, inclui as parcerias, as coligações e as alianças para a 

saúde;  

8. O papel dos agentes externos, é mencionado relativamente aos indivíduos 

que ajudam a comunidade a mobilizar-se e a aceder aos recursos; 

9. A gestão do programa, remete-se aos promotores de saúde que se preocupam 

com a sustentabilidade e motivação dos programas. (Bernardino, 2012) 

 

Os domínios deste modelo não são absolutos, cada um deles pode ser visto como 

interdependente dos outros, isto porque, cada um deles pode influenciar individual e 

interdependentemente a eficácia dos programas de promoção de saúde e a capacidade 

empoderadora dessa prática numa comunidade. Além disso, o presente modelo olha o 

enfermeiro como promotor de saúde, demonstrando que este tem um papel essencial na 

eficácia do empoderamento da comunidade (Bernardino, 2012). 



Consulta multidisciplinar a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 

 

 
mai-22 | Página 31 

 

 

1.4.1 - Literacia em Saúde; Empoderamento e Capacitação  
 

 

A tomada de decisão e a fundamentação das intervenções do Enfermeiro Especialista 

devem ser sustentadas por um referencial teórico em Enfermagem. 

A literacia em saúde é um instrumento que visa reforçar a cidadania em saúde, 

engloba um conjunto de conhecimentos e competências necessárias para que tenhamos 

cidadãos mais ativos, conscientes e responsáveis pela promoção da sua saúde e da 

comunidade onde se inserem. Quanto mais elevado for o grau de literacia, mais apto 

estará o cidadão para agir de acordo com as indicações dos profissionais e mais capacitado 

estará para comunicar as suas necessidades. É através da educação em saúde, pela ação 

conjunta dos profissionais de saúde e dos cidadãos que se constrói um conhecimento que 

visa a capacitação do cidadão, de modo que este tenha um maior controlo sobre a sua 

saúde, tornando-se mais ativo e participativo. É com a promoção da literacia, da 

capacitação e do empoderamento que se consegue um maior envolvimento e participação 

do cidadão e comunidade. Desta forma, é possível contribuir para as mudanças sociais e 

políticas necessárias para uma melhoria do seu nível de saúde (resultados em saúde), 

maximizando, assim, o potencial da cidadania em saúde (Leite, Pontes & Pavão, 2015). 

A Organização Mundial de Saúde desde a declaração de Alma-Ata (1978) que tem 

vindo a dar destaque e a alertar para a importância do empoderamento do cidadão e da 

comunidade. Esta define o empoderamento, como um processo político, social, cultural 

e psicológico pelo qual as pessoas ficam aptas para se expressarem, mostrarem as suas 

preocupações e elaborarem estratégias para o envolvimento nas tomadas de decisão e na 

execução de ações para satisfazerem as suas necessidades. Assim, a promoção da saúde 

é vista como um contributo para a capacitação dos cidadãos de modo que estes ganhem 

um maior controlo sobre o seu estado de saúde (WHO, 1998; Leite, Pontes & Pavão, 

2015). 

Na perspetiva de Berardinelli (2015, p. 417) o empoderamento encontra-se “ligado 

à participação ativa, compromisso para a mudança, conhecimento para resolução de 

problemas, responsabilidade para o autocuidado, competência do cliente e controle da 

saúde ou da vida. (…) É a promoção da autonomia e da cidadania.” Na enfermagem a 

perspetiva de empoderamento obriga o enfermeiro a uma constante atualização dos seus  
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conhecimentos e a aquisição de novas competências de modo a estar apto a executar 

intervenções que promovam a saúde, a autonomia, a capacitação e a participação do 

cidadão e da comunidade de modo a contribuir para a realização dos seus projetos de 

saúde.  

 Segundo o REPE, a enfermagem: 
(…) é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo 
prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, 
ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está 
integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a 
saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional 
tão rapidamente quanto possível (Decreto-Lei nº 161/96, p. 
2960). 
 

Sendo a enfermagem uma profissão do cuidar do outro, o foco do enfermeiro é o 

utente saudável ou doente, e tudo o que o envolve, assim, os cuidados de enfermagem são 

únicos, pessoais e individuais com o objetivo da promoção do bem-estar. Neste sentido, 

os “ensinos” dos profissionais de saúde deveriam ser o centro das intervenções de 

enfermagem, isto porque, realizar ações de educação para a saúde dirigidas à pessoa e 

família fariam com que estes se responsabilizassem pelas suas necessidades individuais 

de cuidados de saúde. Uma das estratégias potenciadoras para o “ensino” à pessoa e 

família é a capacitação. De acordo com Ribeiro (cit. por Pereira, Fernandes, Tavares & 

Fernandes, 2011) capacitar passa por fornecer meios e oportunidades, dar poder ao 

cidadão para que este se responsabilize pela sua saúde. Assim, o foco dos cuidados de 

enfermagem deverá passar pela capacitação dos cidadãos e das comunidades para que 

estes possam adquirir e desenvolver competências e autoconfiança para uma melhor 

gestão na satisfação das suas necessidades de saúde. 

A capacitação das comunidades é uma das competências do EEECSP. Segundo a 

Ordem dos Enfermeiros, o Enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária e de Saúde 

Pública é visto como essencial no processo de promoção da capacitação dos grupos e 

comunidades na realização dos seus projetos de saúde. Assim, as competências do 

EEECSP vai ao encontro do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, 

que o enfermeiro se dirija à comunidade, consiga identificar os seus problemas, os fatores 

de risco e os grupos vulneráveis para que possa estabelecer prioridades, de forma a 

intervir através da implementação de programas e projetos específicos. É ainda 

competência do Enfermeiro Especialista a capacitação e a coordenação de programas de  
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saúde de forma a dar resposta ao preconizado no Plano Nacional de Saúde. Ao identificar 

as necessidades específicas da comunidade e intervir sobre elas estará a assegurar 

cuidados de saúde eficazes e a promover o combate às desigualdades e equidades na 

comunidade, no que respeita ao acesso à saúde (OE, 2018). 
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II – METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE  

  
A metodologia utilizada neste projeto de intervenção comunitária foi a do 

Planeamento em Saúde, sendo assim possível, identificar o problema e dirigir as 

intervenções para as necessidades da população alvo.  

O planeamento da saúde define-se como “(…) a racionalização do uso de 

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

saúde considerados como prioritários, e implicando a coordenação de esforços 

provenientes dos vários sectores socioeconómicos” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.23). 

A metodologia do planeamento em saúde determina a necessidade de uma análise 

diversificada e diferenciada de uma comunidade, coordenando todas as entidades locais 

e envolvendo-as em todas as etapas, opondo-se assim, a uma análise singular e específica. 

A necessidade de fazer um planeamento em saúde prende-se com o facto de ser essencial 

a modificação consciente da situação de saúde de uma determinada comunidade 

(Imperatori & Giraldes, 1993). 

Segundo Imperatori & Giraldes (1993): 
 “O planeamento é um conjunto de decisões programadas, 
previstas, e o seu resultado é uma mudança sócio-cultural por 
contacto dirigido, de tipo progressivo, induzido e de mecanismo 
multicausal. As mudanças sócio-culturais da população que 
advêm do plano passarão, sucessivamente, por etapas de 
conhecimento, motivação, apreciação, experimentação e, 
finalmente, de adopção.” (p.24) 

 

O processo de Planeamento em Saúde é composto por três grandes etapas: a 

elaboração do plano, a execução e a avaliação.  
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2.1 - DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO  
 

A etapa do planeamento designada Diagnóstico de situação, tem muitas 

especificidades pois requer rigor e o uso de diferentes técnicas na sua implementação e é 

nesta fase que se identificam os problemas e determinam-se as necessidades de uma 

determinada população. A conciliação entre o diagnóstico e as necessidades da população 

determina a conveniência do projeto em causa. Deste modo, o diagnóstico de saúde 

deverá ser claro e sucinto para que seja lido e percebido por todos e deverá ser realizado 

em tempo útil, satisfatoriamente alargado para conseguir identificar os problemas 

pertinentes da comunidade. Assim, a particularidade de cada diagnóstico influencia as 

etapas seguintes, tais como, a determinação das prioridades e a sua avaliação (Imperatori 

& Giraldes, 1993). Sendo o diagnóstico de situação tão complexo, é importante salientar 

que a participação da população é indispensável para o sucesso do mesmo.  

A realização do diagnóstico de saúde no primeiro estágio, possibilitou o 

conhecimento da área geográfica onde intervir, quais os recursos existentes, a população 

geral e a população alvo de forma a fomentar a intervenção comunitária. 

A elaboração do diagnóstico de saúde admite a obtenção da unidade de 

competência “1.1- Procede a elaboração do diagnóstico de saúde de uma comunidade” 

(OE, 2018, p.19355). 

  
 

2.1.1- Contextualização do problema 
 

As sequelas da doença COVID-19, ainda é um tema que deverá ser debatido e 

investigado pelas diferentes entidades governativas neste mundo, contudo, esta situação 

é expectável pois neste momento o tema vacinação massiva e testagem são essenciais 

para controlo dos novos surtos de COVID-19 na comunidade. Assim, é necessário que as 

pessoas de todo o mundo, possam partilhar os seus desconfortos, medos, receios, e desta 

forma os médicos e pesquisadores em saúde estejam atentos a esses sinais e sintomas. 

A Organização Mundial de Saúde, no final do ano de 2021, definiu oficialmente 

a condição “pós-COVID” e, desta forma, espera-se que esta medida ajude a impulsionar  
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o tratamento das sequelas da doença e possa ajudar os médicos a identificarem os utentes 

que continuam a ter sintomas, mesmo depois de já terem recuperado da infeção6. 

A abordagem às sequelas da doença COVID-19, deverá reunir a maioria das 

características de cada paciente, nomeadamente, características clínicas, epidemiológicas, 

serológicas e imagiológicas, e só assim, será possível entender o impacto desta doença 

nos pacientes. O aprofundamento do conhecimento das sequelas da doença COVID-19, 

ajudará os profissionais de saúde a melhorar a sua prestação de cuidados e assim levar à 

crescente melhoria da qualidade de vida dos pacientes (Brazão & Nóbrega, 2021). 

 

 

2.1.2 - Caraterização do contexto  
 

O Algarve, é uma das sete regiões, NUTS II de Portugal e a sua área totaliza 

4 960 quilómetros quadrados, sendo, desta forma, a segunda menor região de Portugal 

Continental em termos de área. Segundo os Censos de 2021, a sua população totaliza 

467 495 habitantes, com uma densidade populacional de 94,3 habitantes por quilómetro 

quadrado7. 

O estágio decorreu numa UCC de um Agrupamento de Centros de Saúde, da área 

de abrangência da Administração Regional de Saúde [ARS] do Algarve. 

A unidade de saúde onde decorreu o estágio, integra as seguintes unidades 

funcionais: Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidade de Cuidados 

na Comunidade (UCC), Unidade de Saúde Pública (USP) e a Unidade de Recursos 

Assistências Partilhados (URAP).  

A Unidade de Cuidados na Comunidade onde decorreu o estágio, iniciou a sua 

atividade em 2011 e foi a décima primeira UCC a entrar em funcionamento na região do 

Algarve. A missão da referida UCC é a prestação de cuidados de saúde de elevada 

qualidade aos utentes da área geográfica onde se insere, e desta forma, contribuir para a 

melhoria do estado de saúde da população do concelho visando a obtenção de ganhos em 

saúde. Esta UCC pretende ser uma unidade de referência na área de intervenção que 

abrange, através dos cuidados prestados e no relacionamento com os utentes. Além disso,  

 
6 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021 
7 Algarve – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metros_quadrados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal_Continental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal_Continental
https://pt.wikipedia.org/wiki/XVI_Recenseamento_Geral_da_Popula%C3%A7%C3%A3o_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algarve#cite_note-INE2021-1
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a equipa multidisciplinar desta UCC, destaca-se pela excelência dos cuidados e serviços 

prestados, a valorização da satisfação e o desenvolvimento profissional de cada elemento 

desta equipa, assim como dos utentes.  

Os valores defendidos pela equipa multidisciplinar da UCC estão orientados para 

a humanização dos cuidados prestados; responsabilidade; qualidade; justiça e equidade; 

iniciativa e cooperação. Os princípios da prestação de cuidados são o princípio do serviço 

público, o princípio da colaboração; o princípio da informação e qualidade e o princípio 

da competência e responsabilidade. 

Os cuidados prestados pela equipa da UCC, estão vocacionados para a 

proximidade aos grupos vulneráveis com intervenções no âmbito da promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação, tendo como principais objetivos: 1) melhorar a 

acessibilidade e a qualidade dos cuidados no concelho; 2) melhorar a intervenção 

comunitária no concelho, tendo em conta as suas necessidades. 

A UCC onde decorreu o estágio é constituída por diversos espaços físicos, entre 

os quais o gabinete do cantinho de amamentação/parentalidade; gabinete da terapia da 

fala; gabinete da saúde escolar/saúde oral; gabinete de IPI; gabinete da ECCI (Equipa de 

Cuidados Continuados Integrados); sala de reuniões; gabinete EPVA (Equipa de 

Prevenção de Violência no Adulto) / NACJR (Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em 

Risco) / Promoção de Literacia em Saúde.  A UCC é composta por uma equipa nuclear e 

por uma equipa que coopera de forma direta com esta unidade. A equipa nuclear integra 

2 Enfermeiras Especialistas em Enfermagem Comunitária, uma das quais é a 

Coordenadora da unidade, 2 Enfermeiras Especialistas em Enfermagem de Reabilitação, 

3 Enfermeiros de Cuidados Gerais, 1 Enfermeira Graduada, 1 Médico Assistente de 

Clínica Geral, 2 Assistentes Operacionais. A equipa que coopera com a UCC é composta 

por 1 Psicóloga Clínica, 1 Fisioterapeuta, 1 Higienista Oral, 1 Enfermeira Especialista em 

Enfermagem Materno-Obstétrica, 1 Médico Assistente de Clínica Geral, 1 Técnica 

Superior de Serviço Social e uma Assistente Técnica. 

Sendo um dos objetivos da UCC, melhorar a intervenção na comunidade, de 

acordo com as suas necessidades, a equipa desenvolveu vários projetos e programas de 

saúde, e eles são: Parentalidade, Intervenção Precoce na Infância, Saúde Escolar/Saúde 

Oral, Equipa de Cuidados Continuados Integrados, Equipa de Prevenção de Violência no  
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Adulto (EPVA), Promoção da Saúde, Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

(NACJR), entre outros. 

 

 
2.1.3 - Caracterização sociodemográfica   
 

               No ano de 2019, segundo a Pordata, a população residente no concelho da área 

de abrangência da UCC onde decorreu o estágio era de 22762 habitantes, correspondendo 

a 19% da população algarvia. Relativamente à população residente em Portugal, Algarve 

e no concelho onde decorreu o estágio, segundo a Pordata, no ano de 2019, a faixa etária 

predominante era entre os 45 e 49 anos e a minoritária encontrava-se na faixa etária dos 

85 ou mais anos. A partir dos 65 anos, o número de indivíduos residentes no Concelho X 

diminuiu gradualmente8. 

Em 2019 a população do sexo feminino residente no Concelho X, encontrava-se 

maioritariamente na faixa etária 45-49 anos e a menor na faixa etária dos 80 e 84 anos.  

Verifica-se que o número de mulheres neste concelho começou a diminuir a partir 

dos 60 anos, enquanto na região do Algarve esse decréscimo verifica-se a partir dos 44 

anos. A população residente no Concelho X do sexo masculino está em maior número na 

faixa etária 45-49 anos e a menor a partir dos 85 ou mais anos. Verifica-se também que o 

número de homens neste concelho começa a diminuir a partir dos 50 anos, enquanto na 

região do Algarve esse decréscimo verifica-se a partir dos 45 anos9.  

A população ativa residente em Portugal no ano 2020, rondava os 5.200 milhares 

de habitantes, dividido por sexos da seguinte forma: 2.610,9 milhares do sexo masculino 

e 2.554,2 milhares do sexo feminino. Em relação à região do Algarve, no ano 2019, a 

população ativa residente rondava os 218,5 milhares separado por sexos respetivamente: 

109,1 milhares do sexo masculino e 109,4 milhares do sexo feminino. Salienta-se que a 

população ativa residente engloba os homens e mulheres dos 15 aos 64 anos, empregados 

ou desempregados10.  

 
8 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5825180 
9 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5825181 
10 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824246 

https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5825180
https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824246
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Tabela 1 - População residente em Portugal e no Algarve, com mais de 15 anos: total e por nível de 
escolaridade no ano 2020, individuo/milhares 

 
 
 
Territórios 

Nível de escolaridade 

Total Sem 
Nível  

Básico- 
1º ciclo 

Básico-
2ºciclo 

Básico-3º 
ciclo 

Secundário  
 pós-
secundário 

Superior 

Portugal 8.902,9 478,3 1.772,3 882,6 1.761,0 2.123,4 1.885,2 

Algarve 372.1 15,8 70,7 37,6 83,7 97,4 67 
 
Fonte: https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824247 , (consultado de 25 a 30 de abril de 2021. 
Elaboração própria) 
 
 
  Relativamente ao nível de escolaridade no país e na região do Algarve, segundo a 

tabela 1, o grau de escolaridade mais frequente em Portugal é o secundário e pós-

secundário, assim como na região do Algarve. O nível de escolaridade seguinte, em 

Portugal, é o ensino superior, contudo no Algarve é o 3º ciclo.  

             No ano 2019, a taxa bruta de natalidade no Concelho X, rondava os 9,4%, 

enquanto na região do Algarve foi 10% e em Portugal 8,4%, sendo superior à taxa do 

país.  Assim, pode-se constatar que o número de nascimentos no Concelho X é superior 

ao do país, facto deveras importante para o aumento populacional do município e a longo 

prazo para o aumento da população ativa11. 

           A taxa bruta de mortalidade em Portugal, no ano 2019, era 10,9%, no Algarve era 

11,7% e no Concelho X era 10,7%. Analisando estes valores, constata-se que a taxa bruta 

de mortalidade do Concelho X, aproxima-se bastante da taxa de Portugal, a diferença é 

apenas de 0,2%. Não deixa de ser preocupante, pois existem muitos óbitos neste concelho 

(situação contrastante face à taxa de natalidade no mesmo concelho).  Em relação à região 

do Algarve podemos constatar que a taxa de mortalidade é superior à do país, situação 

inquietante e que deverá ser analisada por forma a perceber quais os fatores 

desencadeantes desta situação12. 

 

 

 
11 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824250 

12 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824249 

 
 
 

https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824247
https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824249
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Tabela 2 – Nº de Óbitos de residentes em Portugal, no Algarve e no Concelho X:  

total e por sexo no ano 2020, individuo/milhares 

 Nº de Óbitos por sexo 

Territórios Total Masculino Feminino 

Portugal 123.358 61.370 61.988 

Algarve 5.402 2.844 2.558 

Concelho X 265 148 117 
 

Fonte: https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824264 (Consultado de 25 a 30 de abril. Elaboração 

própria) 

  

 

Observando os dados relativos aos óbitos, na tabela 2, constata-se que no 

Concelho X, o número de óbitos do sexo masculino é superior ao do sexo feminino, 

situação comum na região do Algarve.  Comparando os dados relativamente ao número 

de óbitos no Concelho X e o número de residentes no mesmo concelho, à data de 2019 

(11.787 mil indivíduos do sexo feminino e 10.958 mil indivíduos do sexo masculino), 

pode-se comentar que além de existirem menos homens no Concelho X, o número de 

óbitos é mais elevado neste género. Porém, em Portugal, verifica-se o oposto face ao 

Concelho X e região do Algarve, o número de óbitos mais elevado ocorre nos indivíduos 

do sexo feminino. 

 

Tabela 3 – Nº de Óbitos de residentes em Portugal, no Algarve e no Concelho X,  

total e por grupo etário no ano 2020, individuo/milhares 

Fonte: https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824252 (Consultado de 25 a 30 de abril. Elaboração 

própria) 

 

 

 Nº de óbitos por grupo etário  

 
Territórios Total 

10  
a 19 
anos 

20  
a 29 
anos 

30 a 
39 

anos 

40 a 
49 

anos 

50 a 
59 

anos 

60 a 
69 

anos 

70 a 
79 

anos 

80 a 
89 

anos 

90 a 
99 

anos 

100 
ou 

mais 

Portugal 123.358 160 447 836 2.758 6.785 13.122 24.410 46.774 26.514 1.237 

Algarve 
  

5.402 6 25 50 138 343 595 1.116 1.949 1.106 53  
Concelho X 
  

265 1 0 3 8 22 31 65 89 42 2 

https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824264
https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824252
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Considerando que o ano 2020 foi atípico face ao número de óbitos no nosso país, 

em consequência da pandemia por COVID-19, para analisar a tabela 3, deveremos ter em 

atenção este fator. Relativamente, ao Concelho X, a faixa etária onde o número de óbitos 

foi mais elevado, no ano 2020, foi a dos 80-90 anos (situação concomitante face à faixa 

etária mais afetada pela COVID-19 no nosso país) e a faixa etária com o menor número 

de mortes foi a faixa etária dos 10 aos 19 anos, situação expectável. 

 

Tabela 4 - Óbitos por algumas causas de morte (%) no ano 2019, em Portugal,  

no Algarve e no Concelho X 

 Nº de óbitos por algumas causas de morte (%) 

Territórios 
Doenças do 

aparelho 
circulatório 

Tumores 
malignos Diabetes 

Doenças do 
aparelho 

respiratório 

Doenças do 
aparelho 
intestinal 

Portugal 29,9 25,5 3,4 10,9 4,3 

Algarve 28 25,0 3,4 9,7 3,8 

Concelho X 28,0 25,1 2,5 13,6 4,9 
 

Fonte:  https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824253 (Consultado de 25 a 30 de abril. 

Elaboração própria)  

 

Segundo a tabela 4, constata-se que em 2019, a causa de morte que apresenta 

valores mais elevados, no Concelho X, foram as doenças do aparelho circulatório e os 

valores mais baixos referem-se à causa de morte por diabetes. Situação idêntica ocorreu 

também na Região do Algarve e em Portugal. 

Após esta análise da caraterização da população do Município onde se insere a 

Unidade de Saúde onde foram desenvolvidos os Estágios, por comparação com a 

caraterização regional e nacional, consideramos imperiosa a necessidade de desenvolver 

programas que visem a promoção da saúde e prevenção da doença na população ativa. 

Além disso, é importante salientar a necessidade de articulação entre os parceiros da 

comunidade, entre os diferentes profissionais das unidades de saúde do Concelho X e 

desta forma, potenciar a resposta das entidades locais, nomeadamente a Câmara 

Municipal e a rádio local. 

 

 

https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5824253
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2.2 - SELEÇÃO DO PROBLEMA  
 

A seleção da problemática, teve subjacente o parecer da Enfermeira orientadora 

do estágio, bem como da Enfermeira Coordenadora da UCC.  O tema escolhido teve como 

principal critério, ser uma necessidade real daquela comunidade face à situação 

pandémica que estávamos a viver e às consequências daí resultantes, explanadas na 

evidência científica mais recente. Neste sentido e, por forma a validar essa mesma 

necessidade, foi realizada uma entrevista exploratória (apêndice I) aos elementos-chave 

da unidade funcional, nomeadamente, a coordenadora da UCC, o médico coordenador da 

USF, a delegada de saúde da USP, a enfermeira responsável pela UCSP, a enfermeira 

responsável pela USF e uma enfermeira da USF. 

Após análise das entrevistas podemos concluir que:  

Na primeira questão “Do conhecimento que tem acerca dos utentes da área de 

abrangência da Unidade, quais foram as consequências/sequelas da doença COVID-

19 para os utentes”, salienta-se que todos os entrevistados tinham conhecimento da 

existência de sequelas da doença COVID-19 e do seu impacto: 

 “Até agora pela minha experiência, as queixas principais 
são: a falta de odor e de paladar e cansaço. São as três coisas 
em quais tenham algum utente que fomos seguindo através do 
TRACE COVID (…), são as queixas que ficaram por mais 
tempo.” (E1) 

 

Na segunda questão “Na sua opinião qual a necessidade ou a importância do 

acompanhamento dos utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19”, as 

respostas foram idênticas: 

 “Acho que sim, claro que sim. Que seja uma equipa 
multidisciplinar, além da enfermagem, mas também outros 
profissionais.” (E2) 
 
“É importantíssimo, ser criada uma consulta especifica para 
estes utentes visto que a prevalência pelo que me parece é uma 
prevalência relativamente significativa.” (E1) 
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“(…) devemos traçar um projeto, e até mesmo nacional para 
pensar nessas pessoas que tiveram a doença, não só na parte 
física, mas também na mental. “(E3) 

 

Na terceira questão “Quais as vantagens/benefícios para o acompanhamento 

destes utentes na Unidade Funcional X”, as respostas foram positivas e inspiradoras: 

“(…) compensar a parte mental, na infanto-juvenil, mas 
também na população idosa que se sente muito só, muito 
limitada.” (E4) 
 
 “Todas. Todas as vantagens. “(E5)  
 
“(…) se houvesse um momento que pudéssemos ter para 
dialogar, para falar e apurar essas sequelas, se é que podemos 
dizer assim, se tivermos a oportunidade de encaminhá-los 
seria ótimo”. (E1) 
 

Na penúltima questão “Quais as desvantagens/dificuldades para o 

acompanhamento destes utentes na Unidade Funcional X”, as respostas foram:  

“(…) a limitação maior é a falta de recursos humanos, 
profissionais de saúde, uma equipa multidisciplinar capaz de 
dar resposta.” (E4) 
 
“Desvantagens, não vejo nenhuma. Tudo o que seja aumentar 
o acompanhamento aos nossos utentes é aumentar a qualidade 
dos nossos cuidados e aumentar a efetividade dos cuidados de 
saúde junto da população. Que já era necessário, com esta 
situação toda da COVID, mais necessária se tornou. 
Relativamente às limitações, são algumas, e que se já existiam, 
agora ainda é mais acentuado, uma delas é a falta de recursos 
humanos para se dar resposta. “(E5) 

 
Relativamente à última questão “Que propostas, sugere para a implementação 

do acompanhamento destes utentes na Unidade Funcional de X”, salienta-se: 

“Uma proposta seria ir de encontro com as dificuldades 
referidas, termos recursos humanos, termos mais espaço 
físico. Mas acho que sim, seria ótimo a existência desse 
acompanhamento. “(E4) 
 
“Fazer uma consulta multidisciplinar, com enfermeiro, 
psicólogo, fisioterapeuta, médico seria essencial. “(E1) 
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A análise destas entrevistas foi muito importante, pois conseguimos obter dados e 

informações que nos possibilitaram ter um conhecimento mais profundo da problemática 

em causa. O interesse dos profissionais pela temática das sequelas da doença COVID-19, 

foi evidente através das suas respostas, assim, tornou-se imperativo e uma real 

necessidade a implementação deste projeto de intervenção comunitária.  
 
 
 
 
2.3 - POPULAÇÃO ALVO 
 

A população alvo, por definição, “é constituída por um grupo de pessoas ou de 

elementos que tem características em comum, definidas por um conjunto de critérios” 

(Fortin, 2009, p. 70). O mesmo autor refere que, a população alvo raramente é acessível 

na sua totalidade, sendo necessário recorrer a uma amostra.   

Desta forma, uma vez que neste concelho não há evidência dos utentes que 

apresentam sequelas da doença COVID-19 e tendo em consideração o contexto 

pandémico no momento da realização do estágio, o acesso condicionado dos utentes à 

Unidade de Saúde e também o acesso aos dados relativos aos utentes infetados pelo vírus 

SARS-CoV-2, decidiu-se selecionar uma amostra. 

 Foram então definidos como critérios de inclusão: ter 18 ou mais anos e já ter 

estado infetado pelo vírus SARS-CoV-2 há pelo menos 12 semanas, no momento da 

recolha de dados. Estes critérios foram escolhidos tendo em conta que:  

− Existe mais facilidade de acesso aos utentes com 18 ou mais anos 

(não sendo necessário o consentimento de outra pessoa),  

− Os utentes nesta faixa etária encontram-se na fase ativa da vida, 

assim, conseguiríamos perceber até que ponto as sequelas da 

COVID-19 poderiam condicionar as suas vidas, 

− “A síndrome pós-COVID-19 refere-se a sintomas persistentes após 

3 semanas da infeção por SARS-CoV-2 e a síndrome crónica 

COVID-19 refere-se à manutenção de sintomas mais de 12 

semanas após a infeção.” (Brazão, 2021, p.185), assim, a avaliação 
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dos utentes deverá ser realizada entre a 3 e a 12 semana após o teste 

positivo à COVID-19. 

  

Os critérios de exclusão definidos foram: ter menos de 18 anos de idade e não 

apresentar sequelas da doença COVID-19. 

 

 

2.4 - PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS PARA A RECOLHA DE 
DADOS  
 

  Segundo, Fortin (2009): “A recolha de informação pode ser definida como o 

processo organizado, posto em prática para obter informação junto de múltiplas fontes, 

com o fim de passar de um nível de conhecimentos para outro” (p. 240).  

O mesmo autor, refere que a recolha de informação deve ser realizada com recurso 

a instrumentos que permitam a colheita de dados. Para uma caraterização da população, 

foi elaborada uma checklist para uma consulta de enfermagem “não presencial” com 

recurso à evidência científica produzida neste âmbito, tendo sido posteriormente 

analisada por 3 enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública, um enfermeiro especialista em Enfermagem de Reabilitação e uma médica do 

serviço COVID-19 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, unidade de Portimão. 

(Apêndice II) 

O acompanhamento dos utentes recuperados da doença COVID-19 deve ser o 

mais amplo possível de forma a centralizar todas as informações necessárias de cada 

doente, como por exemplo, o que aconteceu no pós-infeção pelo SARS-CoV-2, como o 

vírus afetou o seu corpo ou até como foi infetado. A avaliação do individuo que padeceu 

da doença COVID-19, deve ser o mais holística possível, de forma a obterem-se 

informações sobre a fase aguda da doença (sinais e sintomas), o seu tratamento, a 

necessidade de internamento e a sua recuperação (Brazão & Nóbrega, 2021).  

Desta forma, Brazão & Nóbrega (2021) refere que é:  

“(…) adequado propor um modelo detalhado sob a forma de 
checklist para a avaliação inicial dos doentes (conjunto mínimo 
de dados para a avaliação dos doentes recuperados da COVID-
19), desde que as etapas subsequentes possam ser personalizadas 
com base nessa avaliação inicial.” (p.185) 
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Tendo por base o modelo exposto pelo autor supracitado, a checklist da consulta de 

enfermagem, não presencial, teve como finalidade conhecer os utentes recuperados da 

doença COVID-19 e contemplou as seguintes variáveis: sexo, idade, antecedentes 

pessoais, motivo da realização do teste, sintomas da doença sentidos pelo utente, 

necessidade ou não de internamento hospitalar, quais as sequelas da doença e se as 

mesmas o impossibilitam de trabalhar ou se alteram a sua qualidade de vida.  

Esta consulta de enfermagem “não presencial” foi realizada telefonicamente (por 

questões de segurança, devido aos constrangimentos inerentes ao momento pandémico), 

num gabinete da UCC. A recolha de dados foi realizada no mês de julho, e a população 

alvo que foi inquirida esteve infetada nos meses de janeiro, fevereiro e março.   

Os indivíduos selecionados foram informados e esclarecidos acerca do tema e motivo 

do contacto e foi garantido o anonimato, a confidencialidade e o seu cariz voluntário.  

Portugal, até ao mês de novembro de 2021, já tinha ultrapassado 3 vagas da 

pandemia, a primeira ocorreu de março de 2020 a maio do mesmo ano (primeiro 

confinamento), a segunda vaga decorreu entre outubro e dezembro de 2020 

(obrigatoriedade do uso da máscara na rua e em locais públicos) e a terceira vaga que se 

iniciou após o Natal de 2020, tendo-se estendido até final de janeiro de 2021, em que 

existiram 16.500 infetados nesse mês, tendo chegado a 303 infetados num só dia13.  

Desta forma, todos estes factos contribuíram para a decisão de se avaliarem os utentes 

que foram infetados entre os meses de janeiro e março de 2021.  

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da ARS Algarve (Administração 

Regional de Saúde do Algarve, IP) através do modelo para submissão de protocolo de 

investigação da ARS Algarve e aprovado pela Diretora Executiva do ACES em causa.  

(Apêndice III), que foi aprovado no mês de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
13 Fonte : https://www.jn.pt/nacional/infografias/as-tres-vagas-no-primeiro-ano-de-COVID-19-em-portugal-13375415.html 
 

https://www.jn.pt/nacional/infografias/as-tres-vagas-no-primeiro-ano-de-covid-19-em-portugal-13375415.html
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2.5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva (frequências absolutas 

e relativas, médias e respetivos desvios-padrão). A análise estatística foi efetuada com 

recurso ao SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 27 para Windows. 

A amostra foi composta por 48 inquiridos sendo que 43,7% eram do sexo feminino 

e 56,3% do sexo masculino, a média de idades foi de 45,2 anos, variando entre um mínimo 

de 19 e um máximo de 75 anos. Relativamente à situação profissional, 77,1% dos 

inquiridos encontra-se empregado, 10,4% desempregado, 8,3% reformado e 4,2% 

encontra-se na fase estudantil.  

Quanto aos antecedentes pessoais, 10,4% dos inquiridos referiu doença cardíaca, 

8,3% dos utentes refere doença respiratória, 6,3% referiu ter outro tipo de antecedentes 

pessoais, 4,2% têm diabetes e com a mesma percentagem, 2,1%, existem inquiridos com 

doença neoplásica e doença autoimune. Podemos concluir que cerca de 33,4% dos utentes 

referiu ter algum dos antecedentes pessoais apresentados, conforme Gráfico 1. 
 

 

Gráfico 1 - Antecedentes pessoais dos inquiridos 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

 

Relativamente ao motivo da realização do teste para SARS-CoV-2, a resposta 

predominante foi o contacto com um caso positivo (75%). Dividindo por meses, no mês 

de janeiro, 71,4% dos inquiridos responderam que fizeram o teste por terem estado em 

contacto com um caso positivo, no mês de fevereiro, 54,5% e no mês de março 100%. 

Além deste motivo, 21,4% dos inquiridos no mês de janeiro referiu ter feito o teste por 

sintomas e no mês de fevereiro a percentagem foi de 36,4% (Tabela 5). Conclui-se assim, 

que a realização do teste de despiste à doença COVID-19, essencialmente foi realizado  
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por contacto com uma pessoa positiva. Salienta-se que no mês de janeiro, Portugal 

ultrapassava a 3ª vaga da pandemia, onde existiu um número elevado de mortes e de casos 

positivos.  
 

Tabela 5 - Motivo da realização do teste pelos inquiridos 

     
Fonte: Elaboração própria  

      

Quanto aos sintomas sentidos face à doença COVID-19, salienta-se que 43,8% 

referiu cansaço, 27,1% referiu febre assim como com a mesma percentagem referiu tosse, 

25% referiu perda do paladar, com a mesma percentagem (22,9%) os sintomas perda de 

olfato e outro foram referidos, 16,7% referiu ter sentido cefaleias, 6,3% referiu dor de 

garganta e 4,2% referiu diarreia (Gráfico 2). É de salientar, que cada inquirido podia 

escolher mais do que um sintoma. Numa avaliação global, evidencia-se que em todos os 

meses o sintoma cansaço foi o mais referido, janeiro (20,3%), fevereiro (20,8%) e no mês 

de março (19%).  

 
Gráfico 2 - Sintomatologia referida pelos inquiridos 

 
Fonte: Elaboração própria  

 

 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

 
Janeiro Fevereiro Março 

N % N % N % 

Contacto 20 71,4% 6 54,5% 10 100,0% 

Sintomas 6 21,4% 4 36,4% 
  

Outra 2 7,1% 1 9,1% 
  



Consulta multidisciplinar a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 

 

 
mai-22 | Página 49 

 

 

Salienta-se que dos 48 inquiridos, apenas 2 necessitaram de internamento hospitalar 

na área de residência.  

 Relativamente à presença de sequelas da doença COVID-19, 28 dos 48 inquiridos 

referiram que ainda se sentiam desconfortáveis nos meses de julho e agosto. A doença 

COVID-19, pode deixar sequelas, as equipas de saúde têm o dever de agir e ajudar estas 

pessoas. A sequela mais mencionada pelos inquiridos foi o cansaço (47,9%) e as menos 

referidas foram cefaleias, depressão/ansiedade, confusão mental e outra (com 

percentagem igual de 2,1%). Com 10,4% igualmente as sequelas de alteração do paladar 

e alteração do olfato foram as segundas mais referidas. Seguidamente, a dor no peito foi 

referida por 8,3% dos inquiridos, a dificuldade em respirar por 6,3% e a alteração do 

padrão do sono por 4,2% (Gráfico 3). Destaca-se que cada inquirido podia escolher mais 

do que uma opção (sequela). Numa avaliação global, evidencia-se que em todos os meses 

a sequela cansaço foi a mais referida, janeiro (54,2%), fevereiro (50%) e no mês de março 

(40%). 

 
 

Gráfico 3 - Sequelas mencionadas pelos inquiridos 

 
     Fonte: Elaboração própria  

 

 

 Dos 28 inquiridos que apresentaram sequelas da doença COVID-19, 13 

procuraram apoio de um profissional de saúde, 2 referiram ter estado impossibilitados de 

trabalhar e 15 dos inquiridos referiram que existiu alteração na sua qualidade de vida, 

após a infeção pelo vírus SARS-CoV-2.  
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A pandemia COVID-19, veio mostrar a todos os países a necessidade de planear 

e definir estratégias de combate. Desta forma, Brazão & Nóbrega (2021) apresentou uma 

recomendação para a implementação de um plano dividido em quatro fases: na primeira 

fase, é necessário a criação de contextos, de forma a atenuar a procura dos hospitais para 

doentes não COVID-19, concebendo estratégias alternativas no sentido de diminuir a 

lotação da capacidade de doentes internados nos hospitais, preparando-os para receber 

doentes COVID-19. Na fase seguinte, depois do decréscimo do número de infetados e 

doentes hospitalizados pela COVID-19, seria essencial adotarem-se medidas de forma a 

proteger a população fragilizada pela COVID-19 e garantir que a população em geral, 

COVID e não COVID, continuem a ter assistência. Na terceira fase, é necessário 

incentivar a vacinação, reforçando as equipas de distribuição e administração das vacinas, 

promovendo a vacinação em massa em centros de vacinação com vista à nova vida pós 

pandemia COVID-19. Na fase final, deve-se procurar oportunidades de forma a melhorar 

o futuro das populações em geral, mas devemos ter um plano para dar resposta aqueles 

que possam apresentar e necessitar de cuidados pós doença COVID-19.  

Em Portugal, as entidades governativas, de alguma forma, conseguiram ir ao 

encontro deste plano. Inicialmente, foi difícil encontrar circuitos alternativos aos 

hospitais, procurar medidas de forma a diminuir a capacidade de internamento não 

COVID-19, mas com resiliência e capacidade de encontrar soluções alternativas, esta 

medida foi atingida. Porém, existiram 5 vagas da pandemia no nosso país, o que trouxe 

inúmeros constrangimentos, a terceira vaga que ocorreu no mês de janeiro de 2021 foi 

das piores, com elevado número de mortes diário pela doença COVID-19. Relativamente 

à segunda e terceira fases do plano, em Portugal existiram altos e baixos, contudo com 

persistência e organização foi possível delinear um plano de vacinação segmentado por 

prioridades. Na fase da vacinação, em Portugal, o esforço e resiliência de todos os 

intervenientes foi muito importante para que durante o mês de setembro de 2021 fosse 

atingido 85% da população portuguesa vacinada. Agora, quanto à fase final do plano, o 

nosso país está a caminhar a passo e passo. O acompanhamento dos utentes que 

apresentam sequelas da doença COVID-19, em Portugal, ainda não é acessível a todos. 

Existem algumas clínicas privadas que já têm esta consulta de acompanhamento por uma 

equipa multidisciplinar disponível, porém, requer alguns custos ao utente, existem 

também alguns hospitais que fazem o acompanhamento do utente no pós-alta hospitalar  
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(mas este seguimento é apenas para utentes que estiveram internados). Assim, seria 

importante que as entidades de saúde do nosso país, encarassem de forma mais efetiva as 

sequelas da doença COVID-19 e as tratassem como um efeito da doença que deve ser 

valorizado e até mesmo investigado.  

A infeção por SARS-CoV-2 desde janeiro de 2020, atingiu todo o mundo, 

provocando um considerável impacto tanto ao nível da saúde, social bem como 

económico. Assim, é importante perceber até que ponto, o aparecimento de 

complicações/sequelas nos diferentes órgãos pode afetar a vida das pessoas. Ainda que, 

o órgão mais afetado pelo vírus SARS-CoV-2, seja o pulmão, o mesmo pode afetar outros 

órgãos distintos, tais como, coração, cérebro, rins e outros. 

Ahluwalia, el al (2021), Brazão & Nóbrega (2021) e OPAS (2020) mencionam a 

importância de uma abordagem multidisciplinar na avaliação e acompanhamento dos 

utentes que sofreram da doença COVID-19, através da recolha de dados acerca das 

sequelas predominantes na síndrome pós-covid. Na análise das conclusões dos estudos 

dos autores, Ahluwalia, et al (2021), Brazão & Nóbrega (2021) e OPAS (2020), verifica-

se que o aprofundamento do conhecimento, no que diz respeito às complicações e 

sequelas a longo prazo, da doença COVID-19, é essencial para que a prestação de 

cuidados de saúde prime pela qualidade e chegue a um número elevado de afetados pela 

pandemia.  

OPAS (2020) sugere que sejam criados projetos de reabilitação adequados às 

diferentes sequelas/complicações, de acordo com as necessidades dos utentes, assim 

como recomenda que existam programas de acompanhamento e assistência a todos 

aqueles que recuperaram da doença COVID-19. Tendo subjacente os resultados obtidos, 

constata-se que a predominância de sequelas foi elevada nesta amostra, o que pressupõe 

a necessidade de um acompanhamento presencial e de uma equipa multidisciplinar. 

Segundo Ahluwalia, et al (2021) o profissional de saúde tem um papel fundamental 

no reconhecimento das complicações/sequelas da COVID-19, por isso, reforça a 

importância do acompanhamento dos utentes infetados com a COVID-19 após a alta 

hospitalar e após os dias de cura no domicílio. Assim, será imperioso existir uma relação 

de equipa entre a equipa hospitalar e a equipa na comunidade.  

 Dourado , Lima, Ramos & Vieira (2020) mencionam, no seu estudo, constituído por 

uma amostra de 143 indivíduos, em que após 2 meses da alta hospitalar, 53,1% 
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apresentavam fadiga e 43,4% dispneia. Esta situação corrobora a informação recolhida 

nesta UCC, em que dos 28 utentes inquiridos que referiram ter sequelas da doença, 47,9% 

mencionaram o cansaço e 6,3% dificuldade em respirar.  

Segundo Brazão & Nóbrega (2021) o acompanhamento dos indivíduos recuperados 

da doença COVID-19, deve ser o mais amplo possível, de forma a abranger o máximo de 

informações sobre os antecedentes pessoais, a sintomatologia sentida, a fase aguda da 

doença e a recuperação. Este estudo refere também a importância de uma checklist para 

avaliação individual do doente, com um conjunto de itens (por exemplo, antecedentes 

pessoais, medicação, motivo de teste, entre outros).  

 

 

2.6 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E DEONTOLÓGICAS 
 

Os princípios éticos e deontológicos do exercício da profissão de enfermagem 

estão definidos no Código Deontológico do Enfermeiro assim como, no Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), particularmente ao nível da investigação. 

Além disso, o International Council of Nurses (ICN) mencionou algumas orientações 

éticas sobre o exercício das funções de enfermagem, tais como por exemplo, a 

salvaguarda dos direitos humanos em todas as situações, assegurar que os utentes 

recebem informação adequada para consentirem o levantamento e tratamento de 

informações, no âmbito de trabalhos de investigação (ICN, 2018).  

O presente projeto de intervenção comunitária foi alicerçado nos seguintes 

princípios: beneficência, procurando o bem para o participante e para a sociedade; 

avaliação da maleficência, com o princípio de não causar dano; fidelidade, pela 

confiança estabelecida com os participantes; veracidade da informação transmitida e 

confidencialidade da informação. 

Para salvaguardar os princípios ético-deontológicos, na fase de recolha de dados, 

foram realizados os seguintes pedidos: 
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a) Pedido de parecer à Comissão de Ética da ARS-Algarve, sobre o projeto 

de intervenção em questão, que foi positivo (Apêndice I); 

 

 

b) Pedido de autorização para aplicação dos instrumentos de recolha de dados 

e posterior desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária à 

Diretora Executiva do ACES em questão, que obteve parecer favorável 

(Apêndice I); 

 

c) Cada participante foi informado que poderia interromper a sua 

participação a qualquer momento, foi garantido que daí não lhes advinha 

qualquer prejuízo, custo ou dano, a confidencialidade e anonimato foram 

garantidos, e foi assegurado que após a conclusão do trabalho, os dados 

relativos aos intervenientes seriam destruídos; 

 

d) Durante a etapa de tratamento de dados, foi salvaguardada a não 

identificação dos participantes, tendo sido utilizados códigos de modo a 

não identificar a pessoa; 

 

e) Ao longo do presente relatório os locais não foram identificados de forma 

a garantir a proteção de dados e confidencialidade; 

 

f) Os trabalhos realizados por outros autores e todos os documentos 

utilizados, foram respeitados, de acordo com os princípios defendidos pela 

Declaração de Helsínquia, e assim, foram devidamente referenciados e 

citados, assegurando sempre a integridade académica exigida. 
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2.7 - DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES  
 

Após a realização do diagnóstico, torna-se essencial a definição e a escolha das 

prioridades que sejam compatíveis com os problemas identificados, “A definição, escolha 

ou Seleção de Prioridades é, na metodologia que estamos a usar, a segunda fase do 

processo de planeamento da saúde” (Imperatori & Giraldes,1993, p.63). 

A definição de prioridades, abrange a forma como previmos que a nossa 

intervenção seja feita, relativamente ao tempo de atuação, ao local onde se irá realizar e 

os recursos existentes.  “Na definição das prioridades dever-se-ão ter em consideração 

dois elementos: o horizonte do plano e a área de programação” (Imperatori & Giraldes, 

1993, p.64). 

No presente relatório, recorreu-se à utilização de critérios de seleção para 

hierarquizar os problemas em saúde, tais como a magnitude, transcendência e 

vulnerabilidade. A magnitude carateriza o problema ao nível da sua dimensão (total de 

mortes associadas ao problema, excluindo-se a morbilidade). A transcendência refere-

se à estimativa de mortes por grupos etários. Quanto à vulnerabilidade, diz respeito à 

prevenção da doença (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Observando a magnitude e a transcendência, consideramos que não é exequível 

dado que não existem dados que relacionam a percentagem de óbitos com a presença de 

sequelas da doença COVID-19. Contudo, em relação à vulnerabilidade, será possível 

intervir ao nível do acompanhamento dos utentes que apresentam sequelas da doença 

COVID-19, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses utentes.  

A técnica de comparação por pares abrange a comparação entre dois problemas 

de cada vez, e depois cada um comparando com todos os outros. Assim, esta técnica 

permite identificar o problema prioritário para atuar. Por cada par seleciona-se o problema 

mais relevante. O valor final consiste na contagem do número de vezes que o problema 

foi selecionado como relevante, dando origem a uma ordenação final expressa em 

percentagem (Tavares, 1990). 

A unidade de saúde onde decorreu o estágio já tinha identificado a necessidade de 

acompanhamento das pessoas que estiveram doentes com COVID-19. Após reuniões com 

a Coordenadora da UCC, com o Coordenador da USF, com a Enfermeira Responsável da 
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UCSP, com a Delegada de Saúde e com a Enfermeira Responsável pela USF, decidiu-se 

como prioritário o acompanhamento desses utentes. Assim, tendo em conta todas as 

indicações/informações dos diferentes profissionais das Unidades de Saúde do Concelho 

X, decidiu-se pela realização de um protocolo de uma consulta de acompanhamento para 

utentes que apresentassem sequelas da doença COVID-19.  

 

 

 

2.8 - FIXAÇÃO DOS OBJETIVOS  
 

Após a realização do diagnóstico da situação e da definição dos problemas 

prioritários, segue-se a fixação dos objetivos a atingir, tendo em conta a “(…) relação a 

cada um desses problemas num determinado período de tempo” (Imperatori & Giraldes, 

1993, p.77). Para a fixação dos objetivos, é importante selecionar indicadores de 

resultados ou de impacto, pois serão eles que possibilitam quantificar os problemas de 

saúde.    

Segundo Imperatori & Giraldes (1993, p.79): 
“A fixação dos objetivos terá em consideração a política subjacente 
que pode ser traduzida no plano de saúde nacional ou nas 
declarações públicas dos responsáveis pela política de saúde, o que 
pode levar a fixar objetivos mais ou menos ambiciosos, consoante a 
importância relativa atribuída a esses problemas. “ 

 

Além disso, os mesmos autores, referiram que os objetivos deverão ser 

pertinentes, precisos, realizáveis e mensuráveis.  

Esta etapa do projeto de intervenção comunitária dá resposta à unidade de 

competência “1.3 — Formula objetivos e estratégias face a priorização das necessidades 

em saúde estabelecidas” (Regulamento nº 428/2018, p.19355). 

 

O presente projeto de intervenção comunitária teve como objetivo geral:  

Contribuir para a implementação de uma consulta multidisciplinar, numa 

UCC de um ACES da ARS Algarve, para utentes com sequelas da COVID-19, até 

final de setembro de 2021. 
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Com o propósito de atingir o objetivo geral traçado, delineámos dois objetivos 

específicos, tendo sido definidas metas para cada um deles. Como objetivos específicos 

propomos:  

1. Elaborar o protocolo da consulta multidisciplinar para utentes com 

sequelas da doença COVID-19, a realizar numa UCC, de um ACES da 

ARS Algarve, até ao final de setembro de 2021; 

2. Envolver a equipa multidisciplinar de uma UCC de um ACES da ARS 

Algarve, na elaboração do protocolo da consulta multidisciplinar para 

utentes com sequelas da doença COVID-19, até ao final de setembro de 

2021. 

 

Os profissionais de saúde, no seu trabalho diário, na comunidade, devem ter em 

mente a complexidade da promoção da saúde, pois depende e surge das diferentes 

perspetivas do indivíduo, da família, da comunidade, dos fatores socioeconómicos, 

culturais e ambientais. Desta forma, torna-se essencial, promover o empoderamento de 

cada elemento da comunidade, de forma a orientá-lo para o seu próprio autocuidado. O 

empoderamento de cada indivíduo surge através da sua participação ativa, da sua atitude 

de mudança, do querer adquirir novos conhecimentos, da sua decisão de solucionar 

problemas, da sua responsabilidade para o autocuidado e aquisição de competências para 

o controle da sua saúde e vida, e só assim, é que se promove a autonomia e a cidadania 

da sociedade. A perspetiva do empoderamento na enfermagem, faz com que o enfermeiro, 

olhe para a promoção da saúde como um projeto para a comunidade, situação que obriga 

o profissional a melhorar os seus conhecimentos e procurar novas competências com o 

intuito de estar apto a executar intervenções que promovam a saúde, a autonomia, a 

capacitação e a participação do cidadão e da comunidade (Pereira, Fernandes, Tavares & 

Fernandes, 2011).  

A qualidade da prestação de cuidados de saúde, é um ponto fundamental 

relativamente à essência da enfermagem, assim sendo, existem vários aspetos que 

contribuem para a sua execução. Um dos aspetos que assume um papel preponderante é 

o ambiente entre a equipa multidisciplinar, pois este interfere na qualidade dos 

cuidados de saúde prestados. Neste sentido, no que respeita à enfermagem, verifica-se 

que ambientes onde existam boas relações entre enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 
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nutricionistas, psicólogos, entre outros, onde exista um ambiente favorável ao 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada um e onde o incentivo à autonomia e 

reconhecimento profissional esteja presente, verifica-se consequentemente uma maior 

qualidade de cuidados (Jesus, Roque & Amaral, 2015).  

A doença COVID-19, nos últimos meses, tem vindo a tratar-se de um tema de 

amplitude mundial. Neste contexto, os enfermeiros especialistas na área de enfermagem 

de saúde comunitária e saúde pública, assumem um papel de relevo enquanto prestadores 

de cuidados de e para a comunidade, assim como toda a equipa multidisciplinar que os 

acompanha diariamente.  Desta forma, é deveras importante envolver cada elemento da 

equipa multidisciplinar da UCC na elaboração do protocolo da consulta multidisciplinar 

para utentes com sequelas da doença COVID-19. 

Continuadamente, foram estabelecidas metas que se atribuíram às atividades 

desenvolvidas neste projeto. As metas apresentadas foram claramente definidas e 

refletem a dinâmica do projeto, bem como os resultados pretendidos com a sua execução 

(Tavares, 1990). Assim, propusemos as seguintes metas/objetivos operacionais para o 

nosso projeto (Tabela 6):  

 
Tabela 6 - Metas/objetivos operacionais propostos para o projeto 

 

Objetivos específicos Metas / Objetivos operacionais 
 

Elaborar o protocolo da consulta 

multidisciplinar para utentes com sequelas da 

doença COVID-19, a realizar numa UCC, de 

um ACES da ARS Algarve, até ao final de 

setembro de 2021 

 
• Que o protocolo da consulta “Olhar depois 

da COVID-19”, assim como o seu logotipo 
e o seu cartaz de divulgação seja elaborado 
até ao final de setembro de 2021 

 

 

Envolver a equipa multidisciplinar de uma 

UCC de um ACES da ARS Algarve, na 

elaboração do protocolo da consulta 

multidisciplinar para utentes com sequelas da 

 
• Que pelo menos 60% dos elementos da 

equipa multidisciplinar da UCC da ARS 
Algarve esteja presente na sessão de 
apresentação do protocolo da consulta 
“Olhar depois da COVID-19”. 
 
• Que 50% das reuniões informais 

programadas com os diferentes elementos 
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doença COVID-19, até ao final de setembro 

de 2021. 

da equipa multidisciplinar da UCC para a 
elaboração conjunta do protocolo da 
consulta “Olhar depois da COVID-19” 
sejam concretizadas. 

 
• Que pelo menos 60% dos elementos da 

UCC da ARS Algarve participem na reunião 
para auscultação de propostas de 
reformulação do protocolo da consulta 
“Olhar depois da COVID-19” 

 
Fonte: Elaboração própria.  
 

 

2.9 - SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS  
 

Logo em seguida à fixação dos objetivos, deverá ser realizada uma seleção de 

estratégias, como a escolha de um conjunto coerente de técnicas especificas, organizadas 

com o fim de alcançar os objetivos fixados. Nesta etapa analisam-se as diferentes 

estratégias que, assim, permitam alcançar um mesmo objetivo com a finalidade de 

selecionar as mais apropriadas (Imperatori & Giraldes, 1993). 

As fases da elaboração das estratégias são: 1. Critérios de conceção da estratégia 

(Definição); 2. Identificar as modificações necessárias (Enumerar); 3. Estratégias 

Potenciais (Escrever/desenhar); 4. Escolhas das estratégias exequíveis; 5. Descrição 

detalhada das estratégias selecionadas; 6. Cálculos dos custos das estratégias; 7. 

Avaliação da adequação dos recursos futuros e 8. Revisão das estratégias e dos objetivos 

(Imperatori & Giraldes, 1993). 

O referencial teórico que serviu de apoio à seleção de estratégias foi o Modelo 

Teórico de Laverack, conjuntamente com a Literacia em Saúde; o Empoderamento e 

a capacitação.  

É através da educação em saúde, pela ação conjunta dos profissionais de saúde e 

dos cidadãos que se constrói um conhecimento que visa a capacitação do cidadão, de 

modo que este tenha um maior controlo sobre a sua saúde, tornando-se mais ativo e 

participativo. É com a promoção da literacia, da capacitação e do empoderamento que se 

consegue um maior envolvimento e participação do profissional, do cidadão e da 
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comunidade. Na enfermagem a perspetiva de empoderamento obriga o enfermeiro a uma 

constante atualização dos seus conhecimentos e à aquisição de novas competências, de 

modo a estar apto a executar intervenções que promovam a saúde, a autonomia, a 

capacitação e a participação do cidadão e da comunidade, de modo a contribuir para a 

realização dos seus projetos de saúde.  
 

O Plano Nacional de Saúde (revisão e extensão de 2020) refere que: 
 “(…) os ganhos em saúde resultarão da melhor adequação entre 
necessidades de saúde e serviços, e da melhor relação entre 
recursos e resultados, ou seja, do melhor desempenho, tendo em 
vista a melhoria da saúde da população, a sustentabilidade do 
Sistema de Saúde e o envolvimento e participação das comunidades 
e das suas organizações.” (p.13) 

 
Os quatro Eixos Estratégicos onde assenta o Plano Nacional de Saúde (revisão e 

extensão de 2020) são: a Cidadania em Saúde; a Equidade e Acesso Adequado aos 

Cuidados de Saúde; a Qualidade em Saúde e as Políticas Saudáveis. 

 

O eixo estratégico da Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde inclui o 

equilíbrio entre a proximidade dos serviços e a gestão dos recursos existentes, entre os 

serviços existentes para a população e os recursos oferecidos tanto no setor público, 

privado ou social assim como as necessidades presentes no seio da população. O Plano 

Nacional de Saúde (2020, p.17) refere que “A equidade é um pilar para a melhoria do 

estado de saúde dos cidadãos”. Desta forma, as entidades governativas deveriam procurar 

recursos que fossem ao encontro das necessidades das populações, de forma igualitária 

para todos. Assim, os aumentos de recursos nos cuidados de saúde tornariam mais rápido 

o acesso do cidadão aos cuidados que precisa. Durante a realização deste projeto de 

intervenção, as estratégias delimitadas tiveram em conta os princípios da equidade e 

acesso aos cuidados de saúde, através do envolvimento da população, procurando as suas 

necessidades, face às sequelas da doença COVID-19. O levantamento de dados através 

da checklist da consulta de enfermagem, foi realizada telefonicamente devido à situação 

pandémica e assim respeitou-se o principio do acesso aos cuidados de saúde de todos, 

porque, desta forma, conseguiu-se falar com a população alvo deste projeto.  
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Relativamente ao Eixo da Cidadania em Saúde, o Plano Nacional de Saúde 

(revisão e extensão de 2020) recomenda que exista promoção da literacia e capacitação 

das comunidades através de medidas promotoras da saúde e da prevenção da doença, que  

exista a participação ativa das organizações governativas na promoção da saúde e 

prevenção da doença, que existam programas de desenvolvimento de competências nos 

profissionais de saúde de forma que estes promovam ações de cidadania em saúde, entre 

outras. No desenvolvimento do projeto de intervenção, as estratégias delineadas 

basearam-se nestas recomendações: promoção da literacia e capacitação das comunidades 

através da envolvência da equipa multidisciplinar da UCC na elaboração do protocolo da 

consulta “Olhar depois da COVID-19”, na participação ativa das organizações 

governativas através da parceria do Município X, na impressão e divulgação do cartaz da 

consulta e em ações de cidadania através da implementação da consulta na UCC. 

 

O progresso de políticas saudáveis necessita da conceção de impactos positivos 

para a saúde da população e a redução de impactos negativos. Desta forma, as referidas 

políticas deveriam ser traduzidas em melhores condições ambientais, socioeconómicas e  

culturais, de forma a favorecer uma melhor saúde individual, familiar e coletiva (Plano 

Nacional de Saúde, 2020). Ao longo do desenvolvimento deste projeto de intervenção 

comunitária, as estratégias selecionadas foram ao encontro das necessidades da população 

alvo, de forma a identificar as sequelas mais sentidas pelos inquiridos e assim encontrar 

as condições necessárias para resolver as suas necessidades. Assim, a elaboração da 

consulta “Olhar depois da COVID-19”, poderá traduzir-se na melhoria das condições de 

saúde daqueles que padecem das sequelas da doença COVID-19 e assim diminuir-se-ia 

os impactos negativos da doença ao longo da vida dos mesmos.  

 

Qualidade na saúde, exprime-se nas respostas dos cuidados prestados através da 

utilização de recursos eficientes e equitativos que consigam satisfazer, tanto quanto 

possível, as necessidades e expetativas dos cidadãos das diferentes comunidades. 

Aperfeiçoar a qualidade na saúde, deveria ser um contributo e um objetivo das entidades 

governativas, de forma a melhorar a prestação de cuidados de saúde para com a população 

(Plano Nacional de Saúde, 2020). Este projeto visa contribuir para melhorar a qualidade 

de vida de cada cidadão que apresenta sequelas da doença COVID-19, pois pretende 
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encaminhá-lo a uma consulta com profissionais de saúde que elaboram um plano de 

cuidados específico, onde serão delineados todos os cuidados necessários, 

individualmente.  
 

De modo a atingir os objetivos a que nos propusemos, definimos como estratégias: 

 

• Envolvimento de todos os Enfermeiros da UCC do Concelho X, no 

acompanhamento e avaliação dos utentes que apresentem sequelas da doença 

COVID-19. A colaboração da Sr.ª Enfermeira AG, facilitou a integração da 

mestranda na equipa multidisciplinar da UCC, pois auxiliou-a no agendamento 

das reuniões formais necessárias para a uniformização do protocolo da consulta, 

assim como, na convocatória de todos os elementos para a apresentação do projeto 

na UCC. A interligação mestranda/elementos da UCC, foram essenciais para 

salientar a importância de trabalhar este tema. 

 

• Uniformização de procedimentos, através da criação do protocolo da consulta 

“Olhar depois da COVID-19”. Este facto tornou possível a uniformização das 

intervenções de cada elemento da equipa multidisciplinar, através da existência 

de um protocolo “standard “que permitirá avaliar e acompanhar os utentes que 

apresentem sequelas da doença COVID-19. A criação deste protocolo da consulta 

“Olhar depois da COVID-19”, baseia-se no contexto da melhoria continua da 

qualidade, através da implementação de boas práticas preconizadas pelo Plano 

Nacional de Saúde. 

 
• Desenvolvimento de parcerias, para a elaboração, progresso e base do projeto, 

de forma à obtenção de uma resposta mais eficaz, face às necessidades das pessoas 

envolvidas, os utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 (ganhos em 

saúde). Estabelecer parcerias ajuda a promover uma melhor saúde para a 

comunidade, pois contribui para os processos de mudança. A participação de 

todos os que integram o projeto é essencial, de forma a atingir os seus objetivos. 

A criação de parcerias deverá ter em conta alguns critérios, particularmente 

quanto a questões locais e a utilizar e quais os recursos existentes na comunidade 

(Stanhope, 2011). Neste projeto fortaleceu-se a parceria com a Unidade de Saúde 
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Pública do Concelho X, com a Câmara Municipal (nomeadamente com o 

Gabinete de Ação Social) e a rádio local.  

A parceira com a Câmara Municipal X, surgiu após uma reunião com a vice-

presidente e com a responsável pelo gabinete social, no mês de setembro. Nessa 

reunião foi realizado um acordo informal em como a parceria com a Câmara 

Municipal seria no sentido da divulgação da consulta aos habitantes no Concelho 

X, através do apoio na impressão dos cartazes e dos panfletos assim como na sua 

distribuição nos pontos chave do município. 

Além da parceria com a Câmara Municipal, também foi realizado um primeiro 

contacto com a rádio local, para fazer a divulgação da consulta num spot diário, 

ao longo da emissão. 

 

• Trabalho em equipa interdisciplinar. A participação de todos os elementos da 

equipa multidisciplinar da UCC, nomeadamente Enfermeiros Generalistas, 

Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e 

Enfermagem de Reabilitação, Psicólogo, Médico e Fisioterapeuta são primordiais 

na implementação da consulta “Olhar depois da COVID-19” e assim, melhorar a 

avaliação e acompanhamento dos utentes que apresentam sequelas da COVID-19.   
 

 

2.10 - PREPARAÇÃO OPERACIONAL, IMPLEMENTAÇÃO E 
INTERVENÇÃO  
 

Seguidamente à elaboração das estratégias a desenvolver, deverá passar-se para a 

fase seguinte, a formulação de programas e projetos. A enunciação de programas 

requer a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros existentes, que são 

geridos pelas entidades responsáveis, facto que influencia a execução do programa. O 

projeto é a atividade que contribui para a execução do programa e deverá decorrer um 

período de tempo delimitado.  

Assim, pretendemos descrever as atividades desenvolvidas, recorrendo a várias 

tabelas, onde serão apresentados: as atividades que foram executadas, incluindo os 

recursos necessários à sua execução, um cronograma para calendarizar as ações 
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desenvolvidas (o que permite um controlo temporal das atividades previstas), de forma a 

contribuir para a avaliação do projeto.  

De modo a facilitar a organização e orientação do projeto, elaboramos a tabela 7, 

com os cargos de cada interveniente. 
 

 

Tabela 7 - Equipa de execução do Projeto Comunitário 

 

Gestor do Projeto Comunitário 

Mestranda 

Equipa de Gestão do Projeto Comunitário 

 

Enfermeira Coordenadora da UCC 

Enfermeira Orientadora  

Equipa de Execução do Projeto Comunitário 

Mestranda 

Enfermeira Coordenadora da UCC 

Enfermeira Orientadora 

Equipa multidisciplinar da UCC 

Psicóloga 

Nutricionista 

Parceiros do Projeto 

Membros da Câmara Municipal (Vice-Presidente e gabinete social) 

Radio Local 

Equipa da Unidade de Saúde Publica do Concelho X 
Fonte: Elaboração própria  
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2.11 - INTERVENÇÕES/ ATIVIDADES 
 

As atividades desenvolvidas ao longo da realização deste projeto estão 
sintetizadas na presente tabela: 

Tabela 8 - Atividades realizadas no projeto 
 

Atividades Intervenientes Data Objetivo que 
pretende atingir 

Avaliação 

 
Reunião com a 
Enfermeira 
Orientadora 

 
Gestor do projeto 

Enfermeira 
Orientadora 

 
 

abril de 2021 

 
Decidir a 

necessidade de 
intervenção na 

comunidade que 
seria a justificação 

do projeto 

 
Realização da 

reunião 

 
Reunião com a 
equipa de 
enfermagem da 
UCC 

 
Equipa de Gestão 
do Projeto 
 
Enfermeira 
Responsável 
 
Enfermeiros 
 

 
maio de 2021 

 
Dar a conhecer o 
projeto de 
intervenção 
comunitária 

 
Realização da 
reunião  
Taxa de adesão dos 
enfermeiros da 
equipa da UCC 

 
Identificação dos 
utentes infetados 
que apresentavam 
sequelas da doença 
COVID-19 

 
Gestor do Projeto 

 
junho e julho de 
2021 

 
Identificar e elaborar 
uma lista com os 
utentes a participar 
nas consultas de 
enfermagem não 
presenciais 

 
Caraterizar a 
população alvo do 
projeto de 
intervenção 
comunitária 

 
Realização das 
consultas de 
enfermagem não 
presenciais 

 
Gestor do Projeto 

 
julho e agosto 

 
Recolher dados para 
o projeto de 
intervenção 
comunitária 

 
Caraterizar a 
população alvo do 
projeto de 
intervenção 

 
Criação do 
protocolo da 
consulta “Olhar 
depois da COVID-
19” 
 

 
Equipa de Gestão 
do Projeto 
 
Enfermeira 
Responsável 
 

 
agosto e setembro  

 
Elaborar de forma 
colaborativa 
uma instrução 
de trabalho para o 
protocolo da 
consulta “Olhar 
depois da COVID-
19” 

 
Realização de 
diversas reuniões 
informais com o 
enfermeiro 
especialista em 
reabilitação, 
enfermeiro 
especialista em 
saúde comunitária e 
saúde pública, 
médico e Psicóloga 
da UCC 
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Elaboração do 
material necessário 
para a divulgação 
da consulta “Olhar 
depois da COVID-
19” 

Equipa de Gestão 
do Projeto 
 
Enfermeira 
Responsável 
 

agosto e setembro Elaborar de forma 
colaborativa 
em equipa 
interdisciplinar 
os materiais 
necessários para a 
divulgação da 
consulta, 
nomeadamente, o 
logotipo, cartaz e 
panfletos 

Conclusão dos 
materiais de 
divulgação da 
consulta 

Apresentação do 
protocolo da 
consulta “Olhar 
depois da COVID-
19 à equipa 
multidisciplinar da 
UCC 

 
Equipa de Gestão do 
Projeto 
Equipa 
multidisciplinar da 
UCC 

 
setembro 2021 

Dar a conhecer o 
esboço do projeto 
de intervenção de 
forma a envolver os 
profissionais se 
forem necessárias 
algumas 
reformulações 
 

 
Taxa de adesão 
Dos elementos da 
equipa 
multidisciplinar da 
UCC 

 
Reformulação do 
projeto da consulta 
segundo as 
sugestões da 
equipa 
multidisciplinar da 
UCC 
 

 
Equipa de Gestão do 
Projeto 
 

 
setembro 2021 

 
Ajustar o conteúdo 
do projeto 
sempre que se 
verificar 
necessário pela 
equipa 

 
Conclusão do 
protocolo da 
consulta “Olhar 
depois da COVID-
19” com as 
sugestões propostas 
na reunião com a 
equipa 
multidisciplinar da 
UCC 

 
Avaliação global 
do projeto 
 

 
Equipa de Gestão 
do Projeto 
 

 
novembro e 
dezembro de 2021 
 
janeiro 2022 

 
Elaborar um 
relatório 
final da 
implementação 
do projeto. 
Realizar uma 
apresentação 
publica dos 
resultados 
obtidos no 
âmbito do projeto. 
 

 
Realização de 
um relatório 

Fonte: Elaboração própria 

 

1.12 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 
O projeto teve início em abril de 2021, com a preparação e realização da etapa de 

diagnóstico de situação. Ao longo dos estágios este foi desenvolvido tendo como base as 

etapas do planeamento em saúde, identificadas ao longo do cronograma. O estágio final, 

teve início no final de junho de 2021 e terminou no dia 8 de outubro de 2021.  
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Foi elaborado um cronograma de atividades onde as mesmas foram calendarizadas 

e programadas com o propósito de ter uma visão temporal mais alargada de todas as fases 

do projeto. (Apêndice IV) 

 

2.13 - PREVISÃO DE RECURSOS 
 

Um aspeto fundamental para a execução de um projeto, é a previsão de recursos, 

pois pode ser um fator que pode inviabilizar a execução do mesmo. Assim, deve-se 

determinar, através do cálculo, os recursos humanos e materiais necessários para alcançar 

as metas fixadas no projeto e assim delimitar o custo do projeto (Tavares, 1990). 

Para a realização deste projeto foi realizada uma estratégia orçamental que 

essencialmente se suportou nos recursos já existentes, pelo que não careceu de 

financiamento acrescido (tabela 9):   
 

Tabela 9 - Previsão de recursos e custos do projeto de intervenção comunitário 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Recursos Descrição Valor 
 

Recursos 
humanos 

2 Enfermeiros; 
1 Fisioterapeuta; 
1 Psicólogo; 
1 Médico; 

8h/ cada profissional 

 
 

Material de 
apoio 

Computador; 
Material de escrita (lápis, 
caneta, borracha) 
Balança; 
Monitor cardíaco com 
saturómetro 

 
Material existente na 
UCC 

 
Overhead 

 
Eletricidade, internet, 
telefone 

 
100€ 

 
Material de 

consumo 

1 toner para impressora 
Fotocópias 
Pasta para documentação 
Cartaz / Panfletos 

60€ 
40€ 
20€ 
Oferta da Câmara 
Municipal 

 
Custo total 

  
120€ 
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2.14 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
 

A divulgação desta consulta será uma ferramenta importante para alcançar o 

público-alvo, assim, foi criado um cartaz (Figura 2) para ser colocado em locais 

estratégicos do Município e na Unidade de Saúde.  

 

 
Figura 2 - Cartaz de divulgação da consulta 

 

 
                                                

Fonte: Elaboração própria 
 

      

A finalidade da divulgação desta consulta é fazer com que a mesma seja do 

conhecimento dos utentes, de forma que possam ter acesso à mesma quando necessitarem 

deste acompanhamento, assim, também foi proposta uma parceria com a rádio local para 

a criação de um spot publicitário para a divulgação da referida consulta. 
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2.15 - SEGUIMENTO FOLLOW UP DO PROJETO  
 
 

O seguimento “Follow-up” do projeto auxilia os gestores do mesmo no 

acompanhamento, supervisão e implementação das intervenções, ajuda ainda a saber a 

fase na qual o projeto se encontra, tarefas a serem realizadas e data de encerramento tanto 

das respetivas fases, quanto do projeto.  

O seguimento do projeto irá ser efetuado pela equipa multidisciplinar da UCC, de 

forma a motivar a continuidade do mesmo, não esquecendo os objetivos propostos, assim 

como o tempo para a sua execução de modo a garantir que as intervenções foram 

devidamente executadas, com o objetivo de atingir os resultados esperados.  

Ao longo desta monitorização, os recursos disponibilizados devem ser utilizados 

e rentabilizados, e as responsabilidades de cada enfermeiro da UCC devem ser 

respeitadas, de forma a evitar intervenções impróprias.  

O seguimento “Follow Up” é a forma de acompanhamento que permitirá ajustar 

a intervenção ou redirecioná-la, de forma a atingir os objetivos propostos. 

 

 

2.16 - MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  
 

Esta etapa de planeamento em saúde tem como principal intuito a utilização 

sistemática da experiência obtida com a execução das atividades e planificar de forma 

mais eficaz. A avaliação é uma comparação com o padrão ou modelo, tendo como 

finalidade corrigir ou melhorar. Para realizar esta comparação terão de existir referências, 

que serão introduzidas na fase de diagnóstico, objetivos e metas (Imperatori & Giraldes, 

1993).  

A avaliação está também intimamente ligada à qualidade da informação 

disponível, pelo que o seu relacionamento estreito com os sistemas de informação e com 

os indicadores de contratualização se torna essencial para o sucesso da avaliação no seu 

propósito fundamental, que é acrescentar informação útil das experiências realizadas, e 

não apenas tornar-se num instrumento para justificar as atividades realizadas, os recursos 

consumidos e identificar as insuficiências (Imperatori & Giraldes, 1993).  
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Segundo Imperatori & Giraldes (1993), existem três tipos de avaliações: da 

estrutura; do processo e dos resultados. Para avaliar é necessário estabelecer instrumentos 

de medida, a que se chamam indicadores, distinguindo para o efeito dois tipos, os 

indicadores de processo/atividade/execução e os indicadores de resultado/impacto. 

Esta é a última etapa do Planeamento em Saúde, e ao ser realizada dá resposta à 

unidade de competência “1.5— Avalia programas e projetos de intervenção com vista a 

resolução dos problemas identificados.” (OE, 2018, p. 19355) 

O Planeamento em Saúde é um processo dinâmico e ininterrupto, porém sujeito a 

diversas monitorizações, avaliações e reformulações. Foi realizada uma avaliação 

intermédia que possibilitou aferir se o projeto estava a atingir os resultados previstos até 

àquele momento, ou então, se era necessário reformular as estratégias.  

Assim, foram organizados os seguintes indicadores de atividade e de resultado, 

conforme tabela 10:  
 
 
 

Tabela 10 - Indicadores de estrutura e de processo 
 

Indicadores de estrutura e de processo 
 

Indicador Cálculo Resultado Avaliação 

Que o protocolo da 
consulta pós-COVID-
19, assim como o seu 
logotipo e o seu cartaz 
de divulgação seja 
elaborado. 

Protocolo foi elaborado 
até ao término do estágio 

Protocolo foi elaborado 
até o término do estágio 

 
 
 

Atingido 

 
Que pelo menos 60% 
dos elementos da 
equipa 
multidisciplinar da 
UCC da ARS Algarve 
esteja presente na 
sessão de apresentação 
do protocolo da 
consulta pós-COVID-
19. 
 

Taxa de adesão 
 
(Nº de elementos da 
equipa multidisciplinar 
presentes na sessão de 
apresentação do 
protocolo/ Nº de 
elementos da equipa 
multidisciplinar 
convidados para a sessão 
de apresentação do 
protocolo) x 100 
 

 
5

10  
 𝑥 100 
 

= 50% 

  
 
 
 

Não foi atingido 

 
Que 50% as reuniões 
informais 
programadas com os 
diferentes elementos 
da equipa 

 
Taxa de adesão 
 
 
(Nº de reuniões 
programadas realizadas/ 

 
 

4

6
 𝑥 100 

 
 

 
 
 
 

Atingido 



Consulta multidisciplinar a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 

 

 
mai-22 | Página 70 

 

multidisciplinar da 
UCC para a elaboração 
conjunta do protocolo 
da consulta pós-
COVID-19 sejam 
concretizadas.  
 

Nº de reuniões 
agendadas) x 100 

            = 66,6% 

 
Que pelo menos 60% 
dos elementos da UCC 
da ARS-Algarve 
participem na reunião 
para auscultação de 
propostas de 
reformulação do 
protocolo da consulta 
pós-COVID-19 
 

Taxa de adesão 
 
(Nº de elementos da 
equipa multidisciplinar 
presentes na reunião / Nº 
de elementos da equipa 
multidisciplinar 
convidados para a 
reunião) x 100 
 

 
5

10  
 𝑥 100 

       
             = 50% 

  
 

  
 

Não foi atingido 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 
2.17 - ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E DE 
CONTROLO 
  

O planeamento em saúde permite ao enfermeiro avaliar programas e projetos de 

intervenção de forma a encontrar a resolução dos problemas identificados. Desta forma, 

torna-se essencial analisar os resultados dos indicadores de processo e de estrutura face 

às estratégias delineadas.  

Relativamente a este projeto de intervenção comunitária, a pouca 

disponibilidade dos profissionais da equipa multidisciplinar da UCC foi a principal 

limitação para a concretização da maior parte das estratégias. As reuniões programadas 

foram marcadas tendo sempre em conta a disponibilidade de cada elemento, contudo, as 

reuniões onde era necessário a presença da maioria da equipa foi difícil encontrar um dia 

e uma hora compatível para todos, daí não ter sido atingida. 

As reuniões realizadas individualmente com os diferentes profissionais da UCC, 

nomeadamente o médico da UCC, as Enfermeiras Especialistas em Reabilitação da UCC, 

a Psicóloga da UCC e a Enfermeira orientadora (Especialista em Saúde Comunitária e 

Saúde Pública) foram importantes para o alinhamento da estrutura da consulta “Olhar 

depois da COVID-19”. Em cada reunião, cada profissional deu inúmeras sugestões 

de forma que o protocolo fosse elaborado e consensualizado. Em conjunto, em equipa, 
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encontram-se estratégias eficientes e operacionais, nomeadamente, decidiu-se utilizar 

como complemento ao protocolo a orientação nº 014/2019 de 07/08/2019 da Direção 

Geral da Saúde “Programas de Reabilitação Respiratória nos Cuidados de Saúde 

Primários”. A presente orientação promove uma intervenção multi e interdisciplinar 

baseada numa avaliação global do utente, desta forma, apresenta diferentes escalas que 

permitem avaliar o utente numa visão holística, incluindo o seu estado de saúde físico, 

mental e psicológico. A psicóloga da UCC na reunião aconselhou que fosse utilizada a 

“Escala de Ansiedade e Depressão” que era um dos anexos da orientação nº 014/2019 de 

07/08/2019 da DGS (Anexo I), como complemento, na consulta “Olhar depois da 

COVID-19”, isto porque se uma das sequelas mencionada em diversos estudos é a 

ansiedade/depressão, com esta escala, conseguiríamos avaliar a emoções pois estas 

desempenham um papel importante na maioria das doenças. As Enfermeiras Especialistas 

em Reabilitação aconselharam na reunião a utilização da “Escala de Atividades de Vida 

Diária (LCADL) que era um dos anexos da orientação nº 014/2019 de 07/08/2019 da 

DGS (Anexo II), como complemento, na consulta “Olhar depois da COVID-19”, isto 

porque como o cansaço e a fadiga são sequelas predominantes nos utentes que foram 

infetados com a doença COVID-19, com esta escala consegue-se avaliar o quanto a falta 

de ar influencia as atividades de vida diária do utente.  

A estrutura da consulta “Olhar depois da COVID-19”, foi organizada e delineada 

depois de se recolherem as opiniões/pareceres dos diferentes profissionais.  

Inicialmente foi escolhido o nome e o logotipo da consulta, tendo em conta o 

objetivo/finalidade deste projeto. Assim, o nome “Olhar depois da COVID-19” advém da 

necessidade existente em olhar como um todo para os utentes que apresentam sequelas 

da doença COVID-19, e o logotipo retrata este objetivo, o olho em que a esclerótica é a 

imagem do vírus SARS-CoV-2 (Figura 4). 
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Figura 4 – Logotipo da consulta “Olhar depois da COVID-19” 
 

 

Fonte: elaboração própria  

 

Procedeu-se também à elaboração do protocolo da consulta, que foi construído 

tendo em consideração as sugestões dos vários profissionais da equipa da UCC. Além 

destes profissionais, foram pedidas sugestões de melhoria a profissionais diferenciados e 

que não faziam parte da UCC, nomeadamente, uma médica da unidade COVID de um 

hospital da região do Algarve e um enfermeiro que integra a equipa da consulta de 

Follow-Up COVID-19 de um hospital do Baixo Alentejo. 

Assim, o protocolo da consulta “Olhar depois da COVID-19” (apêndice V) foi 

dividido em três partes importantes: o enquadramento teórico, enquadramento prático e 

consultas. 

No enquadramento teórico foi feita uma pequena abordagem teórica da temática 

através de bibliografia recente. O enquadramento prático, foi dividido nos seguintes itens: 

finalidade da consulta, equipa multidisciplinar, dia e horário, local, divulgação da 

consulta, recursos necessários e marcação da consulta. No item consultas, é descrita a 

consulta de enfermagem de triagem, não presencial, a consulta multidisciplinar, o 

fluxograma e as parcerias. De seguida é feita uma pequena conclusão e é referida toda a 

bibliografia utilizada.  

A consulta “Olhar depois da COVID-19”, iniciar-se-á com uma avaliação não 

presencial feita por um dos elementos da equipa de enfermagem da UCC, onde será 

utilizada a checklist de enfermagem de triagem para uma avaliação completa do historial 

clínico do doente (história da suspeita ou confirmação de Covid-19 aguda, gravidade dos 

sintomas, caraterísticas e evolução dos sintomas. Posteriormente, será realizada uma 
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consulta presencial clínica feita por um médico e enfermeiro/a da UCC. Nesta consulta, 

será feita uma nova avaliação onde serão monitorizados os fatores de risco 

(comorbilidades), as alterações físicas e psicológicas provocadas pela doença COVID-

19, tendo como base a avaliação realizada na consulta de enfermagem. Após esta 

consulta, o médico irá efetuar a prescrição de análises e exames complementares de 

diagnóstico que considere pertinentes para a avaliação completa do doente, e será 

delineado um plano individual de intervenção e orientação clínica. Além disso, o médico 

poderá referenciar o doente para consultas de especialidade, caso ache pertinente, tais 

como, por exemplo, consulta de psicologia, cardiologia, nutrição, entre outras.  

 

 

As parcerias, em qualquer projeto, são importantes para o sucesso do mesmo, 

assim, neste projeto envolver a Unidade de Saúde Pública, a Câmara Municipal do 

Concelho X e a rádio local como parceiros foi muito importante.  No dia 30 de setembro  

foi realizada uma reunião informal com a vice-presidente da Câmara Municipal do 

Concelho X e com a chefe do Gabinete da Ação Social, onde o tema central foi o pedido 

de apoio para a divulgação do projeto através da impressão do cartaz e a sua distribuição 

pelos pontos chaves do concelho (nomeadamente, juntas de freguesia, farmácias, loja do 

cidadão). A Câmara Municipal, na pessoa da sua vice-presidente, congratulou-se com as 

propostas (projeto da consulta, logotipo, cartaz de divulgação) e assegurou o apoio 

solicitado. Relativamente à rádio local, foi realizado um contacto telefónico com o diretor 

da mesma, onde foi pedido apoio na divulgação através de spots publicitários diários, 

situação que obteve reposta positiva por parte da rádio local. Quanto à Unidade de Saúde 

Pública o seu apoio seria na recolha de dados dos utentes infetados no Concelho X. 

 
 

2.18 - OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Além da elaboração do presente projeto de intervenção comunitária, foi possível 

participar em várias atividades afetas à carteira de serviços da UCC. A integração nestas 

atividades contribuiu não apenas para a aquisição de competências, mas também foram 

uma forma de compreender o que representam os cuidados de saúde primários e a 
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enfermagem comunitária e de saúde pública neste contexto, uma vez que a experiência 

profissional da mestranda, desde 2007, é em contexto hospitalar.  

A situação de pandemia que nos assola nos últimos quase dois anos, impôs 

algumas alterações na realização dos estágios da mestranda, em que o estágio em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública apenas foi iniciado no mês de abril de 2021, 

o que fez com que o término do estágio final fosse em outubro. As constantes alterações 

no horário da Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

alteraram o ritmo dos estágios, porém, não poderíamos deixar de enaltecer a sua 

disponibilidade e procura incessante de soluções para a realização das atividades previstas 

para o estágio.  

 

Durante o período dos dois estágios, a mestranda participou e integrou diversas 

atividades, distintas do projeto, das quais se destacam: 

 

• Participação nos cuidados em contexto domiciliário, integrando a 

Equipa de Cuidados Continuados Integrados na gestão da doença e da 

saúde; 

• Programa da Vacinação COVID-19, no centro de vacinação do 

município a utentes de várias faixas etárias. Esta atividade 

compreendeu a administração da vacina, registo da mesma nos 

respetivos sistemas operativos, registo manual em cartão próprio e 

ensino aos utentes (sobre os cuidados e vigilância após a administração 

da vacina) de acordo com as normas emitidas pela DGS. 

 

Sabemos que em “tempos passados, de normalidade” a UCC teria mais atividades 

para desenvolver com a mestranda, contudo temos consciência que as dificuldades 

existentes foram inerentes ao contexto pandémico que estamos a ultrapassar e, deste 

modo, muitos dos programas da UCC estiveram inativos.  

Ao longo dos estágios, existiram algumas barreiras na execução e elaboração do 

protocolo da consulta, nomeadamente, a mestranda demonstrou o interesse à 

Coordenadora da UCC, para colocar em prática quatro consultas, porém devido à falta de 

recursos humanos e por gestão de tempo este pedido foi negado. O acompanhamento dos 

diferentes profissionais na elaboração e construção do protocolo da consulta, foi muito  
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importante e essencial, porém, a mestranda teve algumas dificuldades em marcar as 

reuniões, facto que a tornou mais forte e decidida pois achava muito importante a 

execução deste projeto.  

As dificuldades sentidas foram encaradas pela mestranda como um desafio 

pessoal e profissional fortalecendo assim a sua escolha pela especialização em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 
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3- ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS 
MOBILIZADAS E ADQUIRIDAS 
 

No presente capítulo, refletimos sobre o quanto os estágios desenvolvidos 

promoveram a aquisição e desenvolvimento de competências comuns do enfermeiro 

especialista, tal como, as competências especificas do Enfermeiro Especialista na área de 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

Além disso, também é feita a reflexão sobre a aquisição de competências e 

conhecimentos visando a obtenção de grau de mestre, através da prática baseada na 

evidência científica, recorrendo à investigação e aos requisitos teóricos e deontológicos 

da profissão de Enfermagem.   

 

 
3.1 - COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 
 

Os cuidados de enfermagem especializados em áreas diferenciadas são 

importantes para que a prestação de cuidados seja o mais abrangente possível e adequada 

aos diferentes utentes na comunidade. Desta forma, torna-se imperioso especificar as 

competências dos enfermeiros de acordo com o alvo e contexto da sua intervenção na 

comunidade (Diário da República, 2.ª série, n.º 135). 

O Estatuto da Ordem dos Enfermeiros acompanha esta exigência, através da 

atribuição de título de enfermeiro especialista, em seis especialidades: a) Enfermagem de 

Saúde Materna e Obstétrica; b) Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; c) 

Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica; d) Enfermagem de Reabilitação; e) 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, e f) Enfermagem Comunitária (Diário da República, 2.ª 

série — N.º 26 — 6 de fevereiro de 2019). 

Segundo o Regulamento n.º 140/2019 do Diário da República, nº26 de 6 de 

fevereiro de 2019:  
“A atribuição do título de enfermeiro especialista pressupõe, para além 

da verificação das competências enunciadas em cada um dos Regulamentos da 
respetiva Especialidade em Enfermagem, que estes profissionais partilhem um 
conjunto de competências comuns, aplicáveis em todos os contextos de prestação  
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de cuidados de saúde, e que constituem o objeto do presente Regulamento. 
“(p.4744) 

 
As competências comuns do Enfermeiro Especialista, apesar das diferentes 

vertentes das especialidades, circundam as seguintes áreas de atuação: na educação dos 

utentes e dos pares, de orientação, aconselhamento, liderança, na responsabilidade de 

investigar de forma pertinente e relevante para a sociedade, de forma a avançar e melhorar 

de forma contínua a prática de enfermagem (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da 

República, nº26 de 6 de fevereiro de 2019). O enfermeiro especialista através da 

certificação das suas competências, possui “(…) um conjunto de conhecimentos, 

capacidades e habilidades que, ponderadas as necessidades de saúde do grupo -alvo, 

mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das pessoas e nos diferentes níveis de 

prevenção.” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da República, nº26 de 6 de fevereiro 

de 2019, p.4745) 

Os domínios de competências comuns do Enfermeiro Especialista são: 

responsabilidade profissional, ética e legal, melhoria contínua da qualidade, gestão dos 

cuidados, desenvolvimento das aprendizagens profissionais (OE,2019) 

 

• As Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 
são: 

a. “Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de 
especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a 
deontologia profissional; 

b. Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 
responsabilidades profissionais.” (OE,2019, p.4745) 

 
Relativamente a este domínio, consideramos que a postura da estudante ao longo 

dos estágios, foi ao encontro dos requisitos de atuação do Código Deontológico do 

Enfermeiro, assim como, os requisitos do REPE. A sua prática foi alicerçada nos 

princípios éticos e deontológicos no exercício da profissão de enfermagem, dando ênfase 

ao que está regulamentado. Ao longo do estágio, a estudante garantiu o respeito pelos 

direitos humanos, nomeadamente pela dignidade humana, o direito à privacidade aquando 

da prestação de cuidados domiciliários, o respeito pelo princípio da autonomia e pelas 

crenças e valores. Foi concedido o consentimento informado, livre e esclarecido nos 

contatos telefónicos realizados aquando da realização da consulta de enfermagem.  A 

estudante teve em consideração os princípios éticos da beneficência (tendo procurado o 

bem para o participante e para a sociedade), assim como, os princípios éticos da não  
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maleficência (onde teve em consideração não causar dano, nem ao participante, nem à 

sociedade) e precaveu a fidelidade através da confiança estabelecida com os participantes 

no estudo e na veracidade e confidencialidade da informação transmitida. Os princípios 

defendidos pela Declaração de Helsínquia foram respeitados no sentido de honrar o 

trabalho realizado pelos autores que foram devidamente referenciados e citados, tal como 

foi exigido pela academia.  

 

• Competência da melhoria contínua da qualidade 
 

“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das 
iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica; 

b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas 
de melhoria contínua; 

c) Garante um ambiente terapêutico e seguro.” (OE,2019, p.4745) 
 

Neste domínio, o presente projeto de intervenção surgiu de uma sugestão da 

coordenadora da UCC e da orientadora de estágio, e que depois, foi corroborada a sua 

necessidade através das entrevistas aos elementos-chave da Unidade de Saúde. Tal facto 

foi evidenciado pelo diagnóstico de situação que demonstrou a primordialidade de 

intervenção através de uma consulta multidisciplinar de acompanhamento aos utentes que 

padeciam de sequelas da doença COVID-19, pelo que, consideramos que este projeto será 

uma mais-valia para a qualidade dos serviços prestados pela Unidade de Saúde onde 

decorreu o estágio. Para a elaboração do projeto de intervenção foi necessário realizar 

pesquisas bibliográficas atuais de artigos científicos, como forma de consolidar e 

fundamentar a nossa atuação e assim, contribuir para a melhoria contínua de atuação da 

equipa de enfermagem potenciando a obtenção de ganhos em saúde para os utentes que 

apresentam sequelas da doença COVID-19.  

Ao longo do estágio, foi privilegiado um ambiente seguro e terapêutico, tendo 

sempre em consideração a proteção dos utentes da Unidade de Saúde através de uma 

consulta de enfermagem não presencial evitando assim aglomerações na sala de espera e 

vindas à unidade, visto que estávamos numa fase complicada da pandemia. A equipa de 

enfermagem da UCC integrou o projeto, tendo sido realizadas reuniões onde foram 

discutidas estratégias e atividades para a melhoria do projeto de intervenção, facto que 

contribuiu para a aquisição desta competência.  
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• Competência no domínio da gestão de cuidados 
 

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa 
e   articulação na equipa de saúde; 

  b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos as situações e ao contexto 
visando a otimização da qualidade dos cuidados.”(OE,2019,p.4745) 

 
 

Relativamente a este domínio, gestão de cuidados, salienta-se o papel proactivo 

assumido na elaboração e concretização do presente projeto de intervenção. Arrogámos 

que as atividades planeadas, sob supervisão, foram lideradas com uma intervenção ativa 

e dinâmica ao nível da realização de reuniões com os diferentes elementos da equipa 

multidisciplinar da UCC, na elaboração e construção do projeto e restantes materiais de 

divulgação.  A elaboração do projeto foi adaptada aos recursos existentes, ao contexto e 

aos factos identificados, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados.  

A estudante acompanhou a Enfermeira, Especialista em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública, onde teve a oportunidade de conhecer a dinâmica da UCC, as funções 

dos elementos da equipa de enfermagem, nomeadamente, os registos de enfermagem, 

planeamento diário das atividades da equipa da ECCI e teve a oportunidade de colaborar 

no centro de vacinação.  

 

• Competências do domínio das aprendizagens profissionais 

                           “a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade. 
                        b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidencia científica” 

(OE,2019, p.4745) 
 

Durante deste processo de aprendizagem, através da pesquisa bibliográfica 

baseada na mais recente evidência científica, a estudante fortaleceu o seu 

autoconhecimento e assertividade procurando sempre uma intervenção sólida e segura. A 

estudante desenvolveu aptidões ao nível da comunicação com os seus pares, com o utente, 

ajustando sempre a sua linguagem à literacia dos destinatários de forma a facilitar a 

relação terapêutica. Depois desta caminhada, consideramos que a estudante desenvolveu 

uma consciência enquanto pessoa e profissional de saúde, como forma de maximizar o 

autoconhecimento e assertividade. 
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3.2 - O ENFERMEIRO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENFERMAGEM 
COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA  

 

Os cuidados de saúde primários têm vindo a assumir um papel cada vez mais 

importante na prevenção e no tratamento da doença, dado que, o seu foco se centra, em 

primeira instância, na prevenção da doença (Diário da República, 2.ª série, n.º 135). 

A enfermagem tem uma extensa história associada aos cuidados às comunidades, 

aos grupos, às populações, facto que torna a Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

uma área individualizada da carreira de enfermagem (Melo, 2020). 

 A área especializada na carreira de Enfermagem, relativamente à sua regulação 

profissional, tem as suas aptidões publicadas no quadro legislativo português e existem 

diretrizes especificas para o percurso formativo dos enfermeiros (Melo, 2020). 

O Enfermeiro Especialista na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública tem como competências: estabelecer a avaliação do estado de saúde de uma 

comunidade, tendo como base a metodologia do planeamento em saúde; contribuir no 

processo de capacitar grupos e comunidades; integrar-se na coordenação dos programas 

de Saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de 

Saúde e, ainda, realizar e cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico. A participação nas atividades relacionada com a vacinação COVID-19, 

contribuiu para a aquisição desta competência, dado que, permitiu um melhor 

entendimento da organização e estrutura desta área de intervenção de enfermagem. 

Os problemas de saúde de uma comunidade são diversificados e complexos, deste 

modo, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública deverá 

fazer um diagnóstico de saúde da sua comunidade, com recurso à metodologia do 

planeamento em saúde, tendo em conta as diferentes etapas que o suportam. Na sua 

generalidade, esta competência foi obtida através da elaboração do projeto de 

intervenção. No primeiro estágio, que teve a duração de 6 semanas, foi realizado um 

diagnóstico de saúde, onde foi tido em conta os indicadores epidemiológicos e as suas 

variantes socioeconómicas, ambientais e de contexto, facto que permitiu uma melhor 

compreensão dos problemas de saúde da comunidade. A elaboração do diagnóstico 

permitiu a mobilização de conhecimentos sobre os determinantes de saúde e o estado de 

saúde da comunidade. Ao longo do Estágio Final, após a decisão das prioridades foram  
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delineados indicadores em saúde e estratégias que respondessem aos objetivos traçados, 

com vista à melhoria do estado de saúde da comunidade.  

A capacitação de grupos e comunidades, visa a concretização, por parte do 

enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, de projetos de 

saúde com a finalidade de obtenção de ganhos em saúde.  Os diferentes programas de 

saúde, têm objetivos estratégicos que visam atividades de âmbito comunitário para a 

obtenção de ganhos em saúde. A vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico, 

faz parte integrante das competências do enfermeiro, pois constitui um instrumento 

importante para estudo, discernimento e elucidação dos fenómenos de saúde-doença 

(Diário da República, 2.ª série — N.º 135 — 16 de julho de 2018).  A apresentação do 

projeto da consulta aos enfermeiros da UCC, assim como, a elaboração do plano da 

consulta e os materiais de apoio, contribuíram para a aquisição desta competência e visam 

dar continuidade ao projeto de intervenção comunitária.  

            Figueiredo et al (2018), refere que o foco de atenção dos enfermeiros na área da 

enfermagem comunitária e saúde pública, centra-se na “(…) abordagem da comunidade 

como cliente dos seus cuidados.” Desta forma, este enfermeiro deverá ter um olhar 

diferente para a comunidade em que está inserido, e assim os seus cuidados deverão ter 

entre várias funções, o empoderamento da população (Figueiredo et al, 2018). 

 

3.3 - COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 
 

 Relativamente à atribuição do grau de mestre, o Decreto-Lei nº 63/2016 de 13 de 

setembro, refere que o grau de Mestre é concedido aos que evidenciem: 

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um 
nível que: i) Sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 
1º ciclo, os desenvolva e aprofunde; ii) Permitam e constituam a 
base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos 
casos em contexto de investigação; b) Saber aplicar os seus 
conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução 
de problemas em situações novas e não familiares, em contextos 
alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua 
área de estudo; c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar 
com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em 
situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões 
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sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que 
resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; d) Ser 
capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e 
raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não 
especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades; e) 
Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 
vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo." 
(Ministério da Ciência tecnologia e Ensino Superior, 2016, p. 
3174). 

A concretização do projeto de intervenção comunitária, com o recurso à 

Metodologia do Planeamento em Saúde e a pesquisa, com base na evidência científica, 

demonstraram que a estudante detém conhecimentos e capacidades para o entendimento 

de um contexto novo integrando, assim, os seus conhecimentos para a resolução dos 

problemas identificados numa perspetiva na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública. Foi elaborado um artigo científico que viabilizou a aplicação e integração de 

novos conhecimentos adquiridos, sustentando a sua intervenção na evidência científica 

(Apêndice VI). A elaboração do presente relatório, permitiu transmitir as conclusões, 

assim como os conhecimentos e raciocínios subjacentes desenvolvidos ao longo deste 

processo de aprendizagem. Desta forma, consideramos ter adquirido as competências 

necessárias para a obtenção do grau de Mestre e de Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 
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4 - CONCLUSÃO   
 

O vírus SARS-CoV-2, até à data, já infetou vários milhões de pessoas no mundo, 

devido à facilidade de transmissão, o que provocou consequentemente inúmeras mortes. 

Além do período de isolamento e das manifestações clínicas da doença, a permanência 

de alguns sintomas a longo prazo, denominadas sequelas têm vindo a aumentar entre os 

infetados e consequentemente demonstra a necessidade da abordagem desta temática.  

A diversidade das sequelas da doença COVID-19 resulta na forma como o vírus 

atua nos diferentes órgãos, tal como foi mencionado ao longo deste relatório, facto que 

compromete a qualidade de vida da pessoa infetada, tanto a nível físico, emocional e 

psicológico.   

Desta forma, tornou-se pertinente um estudo e uma avaliação sobre as sequelas da 

doença COVID-19, e de como estas influenciam a qualidade de vida das pessoas 

infetadas. 

No âmbito do curso de mestrado em enfermagem em associação, na área de 

especialidade de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, foram realizados dois 

estágios curriculares, onde foi proposta a elaboração de um projeto de intervenção 

comunitária. 

Nesse sentido, a identificação de quais as sequelas existentes na comunidade de 

pessoas infetadas, na área de abrangência da Unidade de Saúde X, foi essencial para a 

elaboração do protocolo da consulta de acompanhamento dos utentes que apresentam 

sequelas da doença COVID-19. 

Recorrendo à metodologia de planeamento em saúde, elaborámos o diagnóstico 

de situação, através da realização de entrevistas semiestruturadas exploratórias a um 

grupo de elementos-chave da unidade funcional, em que concluímos que este tema seria  

uma necessidade real daquela comunidade face à situação pandémica que estávamos a 

viver e às consequências daí resultantes, explanadas na evidência científica mais recente. 

De acordo com os dados das entrevistas, foi identificada a importância do estudo 

das sequelas da doença COVID-19 e do acompanhamento das pessoas infetadas, por uma 

equipa multidisciplinar, numa consulta individualizada. Após analisar e apresentar os 

resultados das entrevistas, à Enfermeira orientadora e à Coordenadora da UCC, foi  
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validado este tema como problemático. Assim sendo, considerámos pertinente a 

realização de diferentes reuniões com diferentes profissionais, com uma Enfermeira 

Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, duas Enfermeiras 

Especialistas em Reabilitação, um Médico de Medicina Geral e Familiar, uma Psicóloga 

e uma Médica internista do serviço COVID de um hospital da região do Algarve. Nessas 

diferentes reuniões ficou clara a importância do estabelecimento de um protocolo de uma 

consulta multidisciplinar para o acompanhamento dos utentes infetados que 

apresentassem sequelas da COVID-19. Nesse sentido, cada interveniente propôs 

diferentes itens para a elaboração do protocolo, deram algumas sugestões de melhoria e 

deram o seu contributo pessoal e profissional. Nas reuniões ficaram também definidas 

algumas áreas de intervenção específica para médicos, enfermeiros, nutricionistas e 

psicólogo. Isto permitiu criar relações de parceria, fundamentais para o projeto. 

Todas as áreas de intervenção dos diferentes profissionais foram consideradas 

necessárias e pertinentes, na elaboração deste projeto de intervenção comunitária, “Olhar 

depois da COVID-19”, pois teve-se em conta a uniformização de linguagem e prática de 

cuidados. 

Foi muito gratificante, a realização deste projeto de intervenção comunitária na 

forma da elaboração deste protocolo de consulta, pela interação com os diferentes 

profissionais da UCC, assim como pelo apoio dado por profissionais alheios à referida 

UCC, tais como a médica do serviço COVID e a vice-presidente da Câmara Municipal 

do concelho X. 

Com o término do estágio final, o projeto terá continuidade pela equipa da UCC, 

caso existam todas as condições necessárias para o colocar em prática.  

Considerando o objetivo geral delineado para o presente relatório, consideramos 

que foi possível demonstrar a obtenção e desenvolvimento de aprendizagens, 

conhecimentos e competências necessárias para a obtenção do grau de Mestre e de 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

Relativamente aos objetivos específicos propostos para o presente trabalho, 

consideramos ter consolidado a capacidade de reflexão sobre as práticas, fundamentando-

as com base na evidência científica. Demonstramos capacidade de implementação de um 

projeto de intervenção comunitária, tendo em conta todas as etapas do Planeamento em 

Saúde. Além de tudo isto, comprovou-se a capacidade de desenvolver uma análise crítica 
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sobre o processo de desenvolvimento de competências em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública e demonstrar capacidade de liderança. 

Este percurso académico foi recheado de percalços e obstáculos, a componente 

teórica teve início em setembro de 2019, em março de 2020 as aulas foram suspensas 

devido à pandemia, reiniciou-se o mestrado em setembro de 2020, e o primeiro estágio 

só teve autorização para iniciar-se em abril de 2021. Além de todas estas dificuldades 

sentidas, acrescenta-se também as dificuldades na concretização e implementação deste 

projeto de intervenção comunitária, tais como, as circunstâncias atípicas que estamos a 

atravessar, que criam diferentes condições nos locais de trabalho que tornou o papel dos 

enfermeiros mais exigente tanto a nível pessoal como profissional. A mobilização de 

recursos humanos da UCC para a testagem e para a vacinação condicionou todas as 

intervenções dos planos de trabalho da UCC, a carga horária aumentada dos enfermeiros 

da UCC fez com que algumas reuniões fossem adiadas, facto que dificultou e atrasou a 

concretização deste projeto. Contudo, todos estes obstáculos e barreiras tornaram todo 

este trajeto mais desafiante e gratificante pela exigência de capacidade de adaptação.    

 

Em suma, diversos estudos nacionais e internacionais, apontam que as entidades 

governativas de todo o mundo deveriam olhar para as sequelas da doença COVID-19, 

como uma problemática pertinente e emergente. Assim, como sugestão, apelamos a 

continuidade deste projeto, de forma a implementar estratégias e intervenções de 

acompanhamento destes utentes, visando a obtenção de ganhos em saúde e a melhoria da 

qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos.   
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Apêndice I – Guião da entrevista 
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Com a presente entrevista pretende-se obter informações necessárias e 
importantes para a realização de um diagnóstico de saúde, no âmbito do Estágio 
Curricular – Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, enquadrado no IV 
Mestrado em Associação da Escola Superior de Saúde de Beja, Escola Superior de 
Enfermagem São João de Deus (ESESJD) da Universidade de Évora, Escola Superior de 
Saúde de Portalegre, Escola Superior de Saúde de Setúbal e Escola Superior de Saúde 
Dr. Lopes Dias de Castelo Branco, sendo a docente orientadora a Professora M. L. G. e a 
supervisora clínica a Enfermeira Especialista A. R. G., realizado numa UCC, da ARS  
Algarve e decorre entre 26 de Abril a 4 de Junho e de 21 de Junho a 8 de Outubro de 
2021.  

O tema deste diagnóstico de saúde será “A vida depois da COVID-19”, o seu 
objetivo geral será identificar quais as sequelas da doença COVID-19 predominantes nos 
utentes infetados com idade superior a 18 anos, do concelho de X, área de abrangência 
da UCC, com a finalidade de implementação de uma consulta de vigilância e assistência 
a esses mesmos utentes. 

             Agradeço desde já a sua disponibilidade na participação desta entrevista.  

             Solicito a sua autorização para a gravação da entrevista, informo que caso 
pretenda pode interromper a entrevista em qualquer momento, sabendo que não lhe 
advém desse facto qualquer prejuízo.  

              Garantimos a confidencialidade e anonimato pois, pretende-se apenas que as 
respostas obtidas nesta entrevista sirvam de base à elaboração do diagnóstico da 
situação de saúde e posterior implementação do projeto, sendo o mesmo apresentado 
no âmbito do relatório de mestrado. 
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Bloco de Assuntos Objetivos 
 

Tópicos de Questões 

I – Legitimação da entrevista Legitimar a entrevista e 
motivar o entrevistado 

1- Confirmar a disponibilidade para 
a participação, no contexto do 
convite anteriormente realizado; 

2- Garantir confidencialidade das 
respostas; 

3- Solicitar autorização para gravar 
a entrevista; 

4- Esclarecer o entrevistado que se 
pretender interromper, não 
advêm desse facto prejuízo para 
o próprio. 
  

II – Caraterização do contexto  Identificar as 
consequências/sequelas da 
doença COVID-19 nos 
utentes da área de 
abrangência da UCC 
 

1- Do conhecimento que tem acerca 
dos utentes da área de 
abrangência da Unidade, quais 
foram as consequências/sequelas 
da doença COVID-19 para os 
utentes. 
  

 
 
 
 
 
 
III- Importância/necessidade 
da consulta pós-COVID-19 
 
 

Identificar os fatores que 
determinaram esta 
necessidade 

1- Na sua opinião qual a 
necessidade ou a importância do 
acompanhamento dos utentes 
que apresentam sequelas da 
doença COVID-19; 
 

2- Quais as vantagens/benefícios 
para o acompanhamento destes 
utentes na Unidade Funcional X; 
 

3- Quais as desvantagens/ 
dificuldades para o 
acompanhamento destes utentes 
na Unidade Funcional X. 

 

Identificar as 
vantagens/benefícios da 
implementação da consulta 
pós-COVID-19 
 
Identificar as 
desvantagens/dificuldades 
para a implementação da 
consulta pós-COVID-19 

IV- Expetativas face à consulta 
pós- COVID-19 

Apresentar propostas de 
intervenção  

1- Que propostas, sugere para a 
implementação do 
acompanhamento destes utentes 
na Unidade Funcional X. 
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Apêndice II – Checklist da consulta de enfermagem não presencial  
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Checklist da consulta de triagem de enfermagem  
dos doentes pós-Covid 

 
 

1. Sexo: _______         
2. Idade_______     
3.  Data do teste positivo _______________________ 

 
4. Situação profissional: (assinalar a resposta com X) 

 
4.1 Empregado ____                                   
4.2 Reformado_____              
4.3 Desempregado ____                                         
4.4 Idade escolar______ 

 
5. Antecedentes pessoais: (assinalar a(s) resposta(s) com X) 

5.1 Doença cardíaca _______      
5.2 Diabetes_________  
5.3 Doença respiratória ______ 
5.4 Doença mental__________   
5.5 Doença renal ________    
5.6 Doença de pele ______ 
5.7 Doença hepática _________  
5.8 Neoplasia ________  
5.9 Doença autoimune ______ 
5.10  Outra _______ Qual? ______________________________ 

 
6. Realizou o teste porque: (assinalar a resposta com X) 

6.1 Contacto com positivo ______ 
6.2 Sintomas _______      
6.3 Motivo profissional ________ 
6.4 Autoteste ________    
6.5 Rastreio ________  
6.6 Outra __________Qual___________________________ 
 

7. Quais foram os sintomas que sentiu? (assinalar a(s) resposta(s) com X) 
7.1 Febre ______  
7.2 Cansaço _____  
7.3 Tosse ____  
7.4 Perda de olfato ______  
7.5 Perda de paladar ____ 
7.6 Astenia _____  
7.7 Dores musculares _____  
7.8 Dor de garganta ______  
7.9 Diarreia______ 
7.10 Outro _________Qual? _____________________________ 
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8. Necessitou de internamento? (assinalar a resposta com X) 

8.1 SIM ____ 
8.2 NÃO ____ 
 

9. Ficou com alguma sequela da doença Covid-19? (assinalar a resposta com X) 
9.1 SIM ______ 
9.2 NÃO ______ (Terminou aqui a consulta) 
 

10. Quais foram as sequelas com que ficou? (assinalar a(s) resposta(s) com X) 
 
10.1   Alteração do paladar _________    
10.2   Alteração do olfato ______  
10.3    Alteração do sono______                          
10.4    Alteração do controlo da diabetes ________  
10.5    Alteração do padrão intestinal ______   
10.6    Alteração da qualidade de vida ______  
10.7    Ansiedade ________           
10.8    Alteração da pele _______                        
10.9    Cansaço ____ 
10.10 Cefaleias ____ 
10.11 Confusão mental _____ 
10.12  Dor no peito ________  
10.13 Depressão ______ 
10.14 Dificuldade em respirar ____ 
10.15 Palpitações ______ 
10.16 Tosse _____ 
10.17 Outra ________Qual_____________________ 
 

11. Procurou algum profissional de saúde devido às sequelas? (assinalar a resposta com X)  
11.1  SIM________. Qual? _______________________ 
11.2  Não _______ 
 

12. As sequelas impossibilitaram-no de trabalhar? (assinalar a resposta com X) 
12.1  SIM______.  
12.2  NÃO_____ 

 
13. As sequelas alteraram-lhe a sua qualidade de vida? (assinalar a resposta com X) 

13.1  SIM _____ 
13.2  NÃO_____ 

 

 
Data da colheita de dados: 
____________________________________________________________________ 
 
Assinatura do/a enfermeiro/a e número mecanográfico:  
____________________________________________ 
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Apêndice III – Resposta da Comissão de Ética da ARS Algarve  
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Apêndice IV – Cronograma de atividades  
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Atividades 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 
Pesquisa Bibliográfica            
Reunião com a Enfermeira 
Orientadora 

           

Reunião com a equipa de 
enfermagem da UCC 

           

Identificação dos utentes 
infetados que apresentavam 
sequelas da doença COVID-19 

           

Realização das consultas de 
enfermagem não presenciais 

           

Criação do protocolo da consulta 
“Olhar depois da COVID-19” 

           

Elaboração do material necessário 
para a divulgação da consulta 
“Olha depois da COVID-19” 

           

Apresentação do projeto de 
intervenção comunitária ao 
Município 

           

Apresentação do projeto de 
intervenção comunitária à Rádio 
local 

           

Apresentação do projeto de 
intervenção comunitária à equipa 
multidisciplinar da UCC 

           

Reformulação do projeto da 
consulta segundo as sugestões da 
equipa 

           

Avaliação global do projeto            
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Apêndice V – Protocolo da consulta “Olhar depois da COVID-19 
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Olhar depois da COVID-
19 

AUTORA: Enfª Ana Lamberto Simões 
CO-AUTOR: Enfª R. G. 
REVISTO POR: 
 
Criado em: setembro de 2021 
Rever a: setembro de 2025 

 
    A Organização Mundial da Saúde (OMS), em dezembro de 2019, regista o primeiro caso oficial de 
pneumonia com causa desconhecida até então, na cidade de Wuhan, província de Hubei, situação 
alarmante que provocou nas entidades sanitárias elevado interesse. O interesse internacional na 
evolução crescente de casos deste tipo de pneumonia, fez com que em janeiro de 2020, fosse 
decretado estado de emergência em saúde pública. O ponto alto desta calamidade de saúde pública 
foi no dia 11 de março de 2020, onde a OMS, carateriza esta pneumonia como uma síndrome 
respiratória aguda grave nomeando-a como COVID-19 (Corona Virus Disease, 2019), e declara-a como 
pandemia. (Avelar, et al; 2020) 
 
    O agente gerador da doença de COVID-19 é um novo tipo de coronavírus (da família Coronaviridae), 
que foi identificado, pela sigla SARS-COV-2 devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave. 
 

    O diagnóstico laboratorial do novo coronavírus SARS-COV-2, é realizado através de uma colheita de 
amostra biológica, que deverá ser efetuada por profissionais devidamente habilitados para a 
realização da técnica e onde existam condições de conservação e acondicionamento das amostras 
biológicas. Além disso, os profissionais têm que cumprir com rigor todas as recomendações de 
utilização de equipamento de proteção individual. (DGS,2020a) 

    O quadro clínico da infeção por SARS-COV-2, é muito amplo, podendo variar entre uma simples 
constipação até evoluir a um diagnóstico de uma pneumonia grave. Inicialmente, os sinais e sintomas 
caracterizam-se por uma síndrome gripal leve, porém, as pessoas com COVID-19, geralmente 
desenvolvem um agravamento gradual desses sintomas, incluindo problemas respiratórios e febre 
persistente, em média 5 a 6 dias, após a infeção (que se denomina por período de incubação).   

    Segundo o que já foi investigado e documentado até ao momento, sabe-se que a COVID-19 pode 
desenvolver sintomas leves (febre, tosse, dispneia, mialgia ou artralgia, odinofagia, fadiga e dor de 
cabeça); sintomas moderados (tais como a pneumonia) e sintomas graves que resulta num quadro 
clínico reservado com diversas complicações (tais como, pneumonia grave, insuficiência respiratória, 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda, entre outros).   

    Neste momento, e passado mais de 18 meses do início desta pandemia, surgem novas dúvidas face 
às possíveis sequelas desta doença, desta forma, segundo indicação da OPAS/OMS, os países nos seus 
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sistemas de saúde deverão antecipar as necessidades de reabilitação para os utentes em recuperação 

de forma a melhorarem as suas vidas depois da doença.  (OPAS,2020)  

    Assim, torna-se importante saber priorizar a investigação sobre as sequelas da doença COVID-19, de 

forma a melhorar a qualidade de vida desta população, assim como, encontrar estratégias de 

prevenção e controle da pandemia. (OPAS,2020) 

    O desenvolvimento de consultas multidisciplinares para a assistência de utentes que ultrapassaram 

a COVID-19, torna-se pertinente dado que em alguns casos as sequelas permanecem além de 3 ou 4 

semanas a partir do início dos sintomas agudos da doença.  

    Ahluwalia, et al (2021), refere que depois do estudo sistemático das sequelas após a recuperação da 

COVID-19, podemos classificá-las em dois grupos: (1) COVID-19 sintomático subagudo ou contínuo 

(inclui a persistência de sintomas nas 4 a 12 semanas após o episódio agudo) e (2) síndrome crónica ou 

pós-COVID-19 (inclui a persistência de sintomas além das 12 semanas após o episódio agudo).  

    Ahluwalia, et al (2021), menciona que é essencial abordar a epidemiologia e quais os órgãos 

afetados pelas sequelas de COVID-19 pós-agudo e salienta também a importância do 

acompanhamento destes utentes em consultas especificas e multidisciplinares. 

    Portanto, torna-se pertinente mencionar quais as sequelas persistentes e comuns nos utentes 

infetados com a COVID-19.  

    Relativamente: 

a. Ao sistema respiratório:  as sequelas mais comuns e pertinentes são: a 
dispneia, o cansaço, a diminuição da capacidade de exercício e a hipoxia; 

b. Ao sistema cardíaco: as sequelas podem incluir as palpitações, a sensação de 
dor no peito, porém também existem utentes que podem apresentar 
arritmias, taquicardias; 

c. Ao sistema neuropsiquiátrico: as sequelas que se podem manifestar são: 
fadiga, mialgia, dor de cabeça, névoa cerebral, ansiedades, depressão, 
distúrbios do sono; 

d. Ao sistema renal: as sequelas predominantes manifestam-se em utentes que 
tenham como antecedentes pessoais doença renal crónica, insuficiência renal 
crónica. Assim, é imperioso acompanhar os utentes insuficientes renais que já 
foram infetados pela COVID-19; 

e. Ao sistema endócrino: as sequelas entendem-se pelo agravamento da diabetes 
mellitus já existente, possível agravamento da tireoidite e desmineralização 
óssea; 

f. Ao sistema gastrointestinal e hepatobiliar:  a sequela predominante é a 
diarreia dado que a COVID-19, potencia a alteração do microbioma intestinal; 

g. Ao sistema dermatológico: a perda de cabelo é a sequela predominante.  
(Ahluwalia, N. ,2021) 
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    A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), deixa as 
seguintes recomendações:  

- “Quando forem identificadas necessidades de reabilitação, encaminhe-os para 

acompanhamento hospitalar, ambulatorial ou comunitário conforme indicado e com base nas 
necessidades de reabilitação; 

- Recomenda-se a oferta de programas de reabilitação adaptados desde a fase pós-
aguda até a de longo prazo, de acordo com as necessidades do paciente;  

- Para o tratamento de sequelas, recomenda-se uma avaliação abrangente e 
acompanhamento de coortes de utentes recuperados; 

- O manejo específico de complicações e sequelas deve ser realizado de acordo com os 
protocolos nacionais vigentes;  

- Por fim, recomenda-se que seja garantida a continuidade do acompanhamento e 

assistência aos utentes que se recuperaram da COVID-19.” (OPAS,2020 p.9) 
 

 

 FINALIDADE DA CONSULTA: 
     
    A consulta “Olhar depois da COVID-19” é um projeto pioneiro nos cuidados de saúde primários na 

ARS Algarve, nomeadamente no ACES Algarve II- Barlavento. 

    Esta consulta terá como finalidade: 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes identificados promovendo a 

resolução das sequelas manifestadas.  

    Os objetivos da consulta são: 

a) Identificar os utentes da unidade de saúde X que estiveram infetados pelo SARS-COV-2 e que 

apresentam sequelas da doença; 

b) Encaminhar os utentes identificados para avaliação e intervenção da equipa multidisciplinar da 

consulta. 

 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR PRINCIPAL:  
 
    Enfermeiro Especialista de Enfermagem Comunitária e Saúde Pública, Enfermeiro Generalista e 
Médico 

 
EQUIPA COADJUVANTE:  
 
    Enfermeiros Especialistas de Reabilitação, Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Técnica e 
Nutricionista. 

 

DIA E HORÁRIO DAS CONSULTAS: 
 

 1ª TERÇA-FEIRA DE CADA MÊS:  
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Consulta de enfermagem de triagem de sequelas não presencial, com duração de 10 minutos, 
horário previsto (das 14h às 16h) 
 

 3ª TERÇA-FEIRA DE CADA MÊS:  
Consulta de avaliação dos utentes pela equipa multidisciplinar, com duração de 45 minutos, 
horário previsto (das 14h às 18h45) 

                                                                     

LOCAL DA CONSULTA: 
 
   Um dos gabinetes da UCC  

DIVULGAÇÃO DA CONSULTA: 
 

    A divulgação desta consulta será uma ferramenta importante para alcançar o público-alvo, assim, foi 

criado um cartaz (ANEXO I) para ser colocado em locais estratégicos nas diferentes Unidades 

Funcionais X (UCC , UCSP, USF L) e nas extensões. 

    A finalidade da divulgação desta consulta é fazer com que a mesma fique na mente dos utentes de 

forma a ser lembrada quando eles precisarem deste acompanhamento. 

             

RECURSOS NECESSÁRIOS: 
 
    Material de escrita, monitor cardíaco com saturómetro, balança e computador 
 

 MARCAÇÃO DA CONSULTA: 
 
    Preferencialmente, o utente, que apresenta sequelas da doença COVID-19, deverá marcar a sua 

consulta na secretaria da UCC através da administrativa. 

    Todavia, a consulta também poderá ser agendada pelo enfermeiro da UCC, que recorrerá à 

plataforma Trace Covid para fazer levantamento de dados dos utentes infetados há pelo menos 3 /4 

meses, na Unidade de Saúde X. 

 

CONSULTA DE ENFERMAGEM DE TRIAGEM (ANEXO II): 
     
     Esta consulta tem como objetivo identificar quais os utentes que tiveram infetados com a doença 

COVID-19 e apresentam sequelas da doença.  

    A checklist de enfermagem foi elaborada tendo em conta todos os fatores inerentes à doença 

COVID-19 e ao utente em si: sexo, idade, antecedentes pessoais, motivo da realização do teste, 

sintomas da doença sentidos pelo utente, necessidade ou não de internamento hospitalar, quais as 

sequelas da doença sentidas e se as mesmas impossibilitam de trabalhar ou se alteram a qualidade de 

vida. 

    Esta consulta será realizada telefonicamente por um elemento da equipa de enfermagem da UCC. 

                  

CONSULTA MULTIDISCIPLINAR (ANEXO III): 
 
    O desenvolvimento de consultas multidisciplinares para a assistência de utentes que ultrapassaram 

a COVID-19, torna-se pertinente dado que em alguns casos as sequelas permanecem além de 3 ou 4 

semanas a partir do início dos sintomas agudos da doença.  
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    Assim, importa realizar uma consulta multidisciplinar de seguimento a esses utentes recuperados, 

dando importância à sua história clínica, destacando os seus antecedentes pessoais, de como decorreu 

e superou a infeção por SAR-COV-2 através de uma pesquisa e orientação diagnóstica apropriadas. 

    Desta forma, propõe-se uma checklist multidisciplinar para a gestão desses utentes em consulta, 

com o propósito de aperfeiçoar a prestação de cuidados aos mesmos, realizando assim, diagnósticos 

mais precoces com vista à melhoria da qualidade de vida, à diminuição dos custos clínicos e 

económicos associados.  

    Esta consulta será realizada por um elemento da equipa de enfermagem da UCC e pelo médico da 

UCC.   

    Nesta consulta será elaborado um Plano Individual (PI), onde serão delineados quais os 

problemas/as necessidades, quais as metas/ objetivos a atingir, qual o prazo de início e de conclusão, 

intervenções a realizar e a avaliação do plano (ANEXO III). 

 

 
FLUXOGRAMA DA CONSULTA MULTIDISCIPLINAR (ANEXO V) 

PARCERIAS: 
 

• Câmara Municipal X  
 
O contributo da Câmara será a impressão do cartaz e dos panfletos da consulta, assim como a 
sua divulgação na página oficial da Câmara Municipal, nas suas redes sociais e nas juntas de 
freguesia. 

 

• Equipas multidisciplinares da UCSP e USF 
 
O apoio consiste na divulgação da consulta nos utentes inscritos nas diferentes unidades. 
 

• Rádio local  
 
O contributo da Radio local visa a criação de um spot publicitário de forma a divulgar a 
consulta durante a sua emissão. 
 

• Consulta pós-COVID-19 do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Portimão 
 
Esta parceria ainda está em fase de construção, dado que não existe nenhum protocolo oficial 
entre a ARS  (Administração Regional de Saúde do Algarve) e o CHUA (Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve, Unidade de Portimão), contudo, nesta fase inicial em situação de 
necessidade, a referenciação pode ser feita em alert P1, depois deve ser pedido consulta de 
medicina interna ou de pneumologia (o que for mais adequado ao utente) e no pedido deve 
ser mencionado consulta pós-COVID-19 e qual o motivo da referenciação.  
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 
    O conhecimento sobre as sequelas a longo prazo da COVID-19 encontra-se em desenvolvimento em 

todo o mundo, e desta forma, torna-se pertinente uma avaliação e acompanhamento dos utentes 
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através de uma vigilância continua e prolongada no tempo, centrada na pessoa, na doença e no seu 

impacto na vida dos utentes.  

 

    A consulta “Olhar depois da COVID-19”, permitirá verificar os quadros de sintomatologia que ainda 

possam persistir nos utentes que padeceram da doença, e logo de seguida, a equipa multidisciplinar 

alocada a esta consulta, fará o seguimento desses utente com o objetivo de melhorar-lhes a sua 

qualidade de vida. 

 

    A comunidade de saúde tem responsabilidade acrescida em alertar a sociedade para esta 

problemática, e deverá assim promover este tipo de consulta de vigilância. 

     

    Assim, a consulta “Olhar depois da COVID-19”, permitirá uma referenciação adequada e célere a 

outra especialidade caso exista suspeita de doença grave ou necessidade de outra abordagem 

multidisciplinar.   
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Checklist da Consulta Multidisciplinar “Olhar depois da COVID-19" 

 

 
Nome do utente:___________________________________________________________ 
 
Idade: ________     Estado civil: ________________Situação profissional: ______________ 
 
 Nº utente: __________________Médico de Família: _____________________________ 
 
Data da 1ª consulta: _____________________ 
 
Antecedentes Pessoais:  
 
______________________________________________________________ 
 
Medicação Habitual:  
 
________________________________________________________________ 
 
 
Hábitos Tabágicos: Sim             Quantos cigarros/dia: ________________ 
                                    Não  
                                                                      
           

 
Data do teste positivo para a COVID-19: _________________________________ 
 
Sequelas referidas na Checklist da consulta de triagem de enfermagem dos doentes pós-Covid: 
 
 

 
 

Exame Objetivo  
 
 

• Parâmetros vitais: TA: __________________ FC: ________ SatO2__________ FR: ________  
              Glicémia capilar (se aplicável): ___________ 
 

• Auscultação: ________________________________________________________________ 
 

• Outras observações___________________________________________________________ 
 

 
 



Consulta multidisciplinar a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 

 

 
mai-22 | Página 109 

 

I - Avaliação do sistema respiratório:  
                 (assinalar com X) 
 

Tosse  
 

 

Cansaço  
 

 

Dispneia  
 

 

Diminuição da tolerância a 
esforços 

 

 

Outros: 
 
 

 

 

 
 Em caso de resposta positiva a algum dos itens da coluna do lado 
esquerdo, deverá ser aplicada a Escala de Atividades da Vida Diária 
(LCADL) da Orientação nº 014/2019 de 07/08/2019. (ANEXO VI) 
 

Avaliação: ________________________ 
 

SIM  Pedido a:  

NÃO    

Referenciar para a Fisioterapia / enfermagem de reabilitação: 
 
 
 
 
 

 
II- Avaliação do sistema 
cardiovascular:  
(assinalar com X) 
 

Dor torácica 
 

 

Palpitações 
 

 

Edemas periféricos  

Outros:  
  
 
 

 

 
 
 
 

 
Exames complementares de diagnóstico a pedir:  
 

  
 

 

 
III- Oftalmologia: (assinalar com X)  
 

Alterações visuais 
Quais: 
__________________________ 

 

 

Outros: 
 
 
 
 

 

 
 

 
Exames complementares de diagnóstico a pedir:  
(assinalar a(s) resposta(s) com X) 
 

Pedido de avaliação pela 
especialidade de Oftalmologia 
Pedido a: ______________________ 
 

 

Outro: 
 
 

 

 

 
 

 
IV- Otorrinolaringologia: (assinalar 
com X) 
 

Obstrução nasal 
 

 

 
Exames complementares de diagnóstico a pedir: 
 

 

Pedido de avaliação pela 
especialidade de Otorrinolaringologia: 
Pedido a: ______________________ 
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Anosmia 
 

 

Hipogeusia  

Ageusia  
  

 

Outros: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Outro: 
 
 
 

 

 
  

V- Avaliação do sistema 
Neurológico: (assinalar com X) 
 

Tonturas 
 

 

Cefaleias  
 

 

Alterações de consciência   

Outros:  
 
 
 
 

 

 
 

Exames complementares de diagnóstico a pedir:  
 

 
 
 
 

 

 
VI- Avaliação da 
Psicologia/Psiquiatria: (assinalar 
com X)  
 

Alteração do padrão do 
sono 

 

 

Ansiedade  
 

 

Humor deprimido  

Outros:  
 
 
 

 

 

 
Em caso de resposta positiva a algum dos itens da         coluna lado 
esquerdo, deverá ser realizado a Escala de Ansiedade e Depressão da 
Orientação nº 014/2019 de 07/08/2019. (ANEXO VI) 
 

1. Escala de Ansiedade e Depressão 
 

Avaliação: ________________________ 

SIM  Pedido a:  

NÃO    

 
Referenciar para a Psicóloga: 
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VII- Avaliação do sistema 
Gastrointestinal: 
 

Dor abdominal 
 

 

Diarreia 
 

 

Náuseas  

Outros: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exames complementares de diagnóstico a pedir: 
 

 
 
 

 

 
VIII- Avaliação Nutricional: 
    
 

Perda de peso 
 

 

Aumento de peso  
 

 

Fadiga   

Perda de massa muscular 
  

 

Outros:  
 
 
 

 

 
 

 
Dados Antropométricos:  
 

Peso  
 

Antes:  Dia da consulta:  

Altura  
 

 

IMC  

 
         Referenciar para a Nutricionista: 

SIM  Pedido a:  

NÃO    

 

 
IX- Metabolismo: 
 

Diabetes   

Controlado 

SIM  

NÃO   

Medicação Domicílio: 
 

 
 

 
PLANO:  
 

Ajuste terapêutico 
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X- Profissionais presentes na consulta: 
 
Assinatura: _______________________________ nº. Mecanográfico: _________________ 
 
Assinatura: _______________________________ nº. Mecanográfico: _________________ 
 
Assinatura: _______________________________ nº. Mecanográfico: _________________ 
 
Assinatura: _______________________________ nº. Mecanográfico: _________________ 
 
Assinatura: _______________________________ nº. Mecanográfico: _________________ 
 
 

XI- Plano Individual de Intervenção: (assinalar com X) 

SIM  Realizado a:  

NÃO    

        
 
 
 

XII- Seguimento do utente: 
 

 
Profissional que vai acompanhar o utente: 
 
 

 

 
Plano:  
 
 
 
 

Próxima avaliação:  
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Plano Individual (PI) 

Nome: _____________________________________________________________________________________________ Idade: _____________    
Nº utente: ________________________________    
Mês que esteve infetado: _______________________________ 
Sequelas: ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Data Elaboração: ____/____/_____  
Profissional a acompanhar o utente: _______________________________________________________________   

Problemas/Necessidades Objetivos/Metas Intervenções Data 
inicio 

Duração 
tratamento 

Reavaliação/ 
Cumprimento da meta 
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Tomei conhecimento:     

Utente: ________________________________________  Data:___ /___ /___                            

Participantes na elaboração do PII: 

Nome  Função  Tomou Conhecimento  
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Fluxograma da consulta multidisciplinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inscrição do utente que apresente sequelas há pelo menos 3/5 meses após a infeção, na 

secretaria da UCC D’Alagoa   

Levantamento dos dados dos utentes infetados pela COVID-19 há pelo menos 3/5 meses após 

a infeção, na plataforma trace covid pelo/a enfermeiro/a da UCC D’Alagoa; 

 

• Consulta de triagem de enfermagem não presencial aos utentes, utilizando a checklist de 

enfermagem  

• Local: Gabinete da UCC D’Alagoa, nas primeiras terças-feiras de cada mês  

Utente sem sequelas  

Não necessita da consulta 

multidisciplinar 

Utente com sequelas  

Será encaminhado para a consulta 

multidisciplinar a realizar-se após a 

consulta de enfermagem  

Consulta multidisciplinar no gabinete da 

UCC D’Alagoa com a presença de um 

elemento da equipa de enfermagem e 

médico da UCC D’Alagoa  

 

Elaborado Plano Individual  

Encaminhamento do 

utente para a área de 

especialidade de saúde 

especifica dentro da 

Unidade Funcional de 

Lagoa, por exemplo, 

fisioterapia, enfermagem 

de reabilitação, 

psicóloga, nutricionista  

Encaminhamento do utente 

para a área de especialidade 

de saúde especifica fora da 

Unidade Funcional de Lagoa 

Área de especialidade especifica, ex.: 

otorrinolaringologia, oftalmologia, entre 

outras 

Consulta pós-Covid no 

CHUA Preencher Alert P1 

Enquanto não existir 

protocolo entre 

ARS/CHUA 
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               Apêndice VI – Resumo do artigo científico 
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Olhar para as complicações/sequelas da COVID-19 

RESUMO 

Objetivos: Identificar quais as sequelas da doença COVID-19, predominantes na 

população em estudo, cujos resultados serão utilizados para, posteriormente, criar e 

implementar uma consulta multidisciplinar para acompanhamento dos utentes com 

sequelas da doença COVID-19. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo. População com 145 indivíduos, que 

reuniam os critérios de inclusão, foram selecionados 48 que estiveram infetados pelo 

vírus SARS-COV-2 nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Destes utentes, 

28 referiram ter sequelas da doença COVID-19. A metodologia usada neste estudo 

consistiu na aplicação de uma checklist de uma consulta de enfermagem, não 

presencial, que foi validada por peritos, com especialidade em enfermagem comunitária 

e de saúde pública. A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva 

(frequências absolutas e relativas, médias e desvio-padrão) e foi efetuada com o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 27 para Windows. 

Resultados: A amostra é composta por 48 indivíduos, 56,3% do género masculino e 

43,8% do género feminino. A média de idades foi de 45.2 anos, variando entre um 

mínimo de 19 e um máximo de 75 anos. Quanto à situação profissional, 77,1% encontra-

se empregada, 10,4% está desempregada, 8,3% está reformada e 4,2% são estudantes. 

Relativamente à presença de sequelas da doença COVID-19, 28 dos 48 inquiridos 

referiu afirmativamente e a sequela predominante foi o cansaço (47,9%) e as menos 

frequentes foram cefaleias, ansiedade/depressão e outras, com 2,1% respetivamente. 

Além disso, dos 28 indivíduos que referiram ter tido sequelas, 53,6% referiu que as 

mesmas alteraram a sua qualidade de vida.  

Conclusão: Verifica-se que existe um elevado número de indivíduos com sequelas da 

doença COVID-19, razão pela qual é imperativo intervir junto dos mesmos, por forma a 

contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, promovendo a eliminação das 

sequelas manifestadas.  

Palavras-chave: COVID-19; síndrome respiratória aguda grave; reabilitação; sequelas 
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Consulta multidisciplinar a utentes que apresentam sequelas da doença COVID-19 

 

 
mai-22 | Página 119 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - “Escala de Ansiedade e Depressão” da orientação nº 014/2019 de 
07/08/2019 da DGS  
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Escala de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and Depression Scale) 
 
Os médicos reconhecem que as emoções desempenham um papel importante na maioria das doenças. Se o seu médico souber 
o que sente, poderá ajudá-lo mais.  
Este questionário está concebido de modo a auxiliar o seu médico a saber como você se sente. Desconsidere os números 
impressos ao lado das perguntas. Leia todas as frases e sublinhe a resposta que corresponde melhor ao que tem sentido na 
última semana. Não demore muito a pensar nas respostas: a sua reação imediata a cada frase será provavelmente mais exata 
do que uma resposta muito refletida.  
 

 

A  Sinto-me tenso/a ou ansioso/a 

3 A maior parte do tempo 

2 Muito frequentemente 

1 De vez em quando, ocasionalmente 

0 Nunca  
 

 

 

D Sinto-me como se estivesse mais lento/a:  

3 Quase sempre 

2 Muito frequentemente 

1 De vez em quando 

0 Nunca  
 

 

D   Ainda tenho prazer nas coisas em que 
costumava ter:  

0 Decididamente tanto como antes 

   1 Não tanto como antes 

2 Apenas um pouco 

3 Quase nada  
 

 

 

A   Sinto uma sensação de medo como se tivesse 
um “frio” no estômago:  

0 Nunca  

   1 De vez em quando 

2 Frequentemente  

3 Muito frequentemente  
 

 

A    Tenho uma espécie de sensação de medo 
como se algo terrível estivesse prestes a 

acontecer:  

3 Nitidamente e muito forte 

   2 Sim, mas não muito forte 

1 Um pouco, mas não me preocupa 

0 Não, nada 
 
 

 

D   Perdi o interesse na minha aparência: 

3 Totalmente 

   2 Muitas vezes não tenho tanto cuidado quanto 
devia  

1 Por vezes talvez não tenha tanto cuidado 
quanto devia 

0 Tenho o mesmo cuidado de sempre 
 

 

D   Consigo rir e ver o lado cómico das coisas 

0 Tanto como sempre consegui 

   1 Agora não tanto como antes 

2 Nitidamente menos agora 

3 Nada 
 
 

 

A    Sinto-me agitado/a, como se não conseguisse 
estar quieto/a 

3 Muitíssimo  

   2 Bastante 

1 Não muito 

0 Nada   
 

 

A    Passam-me pela cabeça pensamentos 
preocupantes  

3 A maior parte do tempo 

   2 Muito frequentemente 

1 Não muito frequentemente 

0 Raramente  
 

 

D   Sinto um prazer antecipado pelas coisas  

0 Tanto como sempre senti 

   1 Bastante menos que anteriormente  

2 Muito menos que anteriormente  

3 Quase nada  
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RECOMENDAÇÕES: 
 

Versão portuguesa – Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
 

A versão portuguesa do HADS foi validade por Pais-Ribeiro e colaboradores no ano de 2007.  
 
O HADS é um instrumento que consegue medir separadamente os níveis de ansiedade e de 
depressão. 
 
A escala HADS é formada por 14 questões, sendo 7 questões relacionadas com a ansiedade e 
7 com a depressão. O entrevistado atribui uma nota de zero a três para cada questão, sendo o 
zero (nenhuma gravidade) e o três (maior gravidade), sendo assim, quanto maior for o 
resultado, maior será a morbilidade psicológica.  
A pontuação total do HADS está entre 0 a 21 pontos e o ponto de corte é o 11.  
Os valores são cotados para cada subescala (ansiedade e depressão)  

• 0 a 7 - ausência de sintomatologia.  

• 8 a 10 - sintomatologia considerada leve.  

• 11 a 14 - sintomatologia considerada moderada.  

• 15 a 21 - sintomatologia considerada severa. 
 

 

 

 

D   Sinto-me alegre:  

3 Nunca 

   2 Não frequentemente  

1 De vez em quando 

0 A maior parte do tempo  
 

  

A    Tenho sensação de pânico repentinas:  

3 Muito frequentemente 

   2 Frequentemente  

1 Não muito frequentemente 

0 Nunca 
 
 

 
 

A    Consigo sentar-me com calma e sentir-me 
descontraído /a:  

0 Sempre  

   1 Normalmente  

2 Não frequentemente  

3 Nunca 
 

 
 

D   Consigo desfrutar de um bom livro ou um 
programa de rádio ou TV: 

0 Frequentemente 

   1 De vez em quando 

2 Não frequentemente 

3 Muito raramente  
 
 

 
 
Data: _____________________ 
 
Realizado por: ____________________________________________ nº mecanográfico: 
_________________ 
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ANEXO II – “Escala de Atividades da Vida diária (LCADL)” da orientação nº 
014/2019 de 07/08/2019 da DGS 
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Escala de Atividades da Vida Diária (LCADL) 

 
Instruções de preenchimento: 
 
Por favor, leia o questionário cuidadosamente e escreva o número correspondente à frase 
que melhor expressa a sua atitude face às atividades a seguir descritas. Este questionário é 
feito para descobrir se há atividade que já não pode fazer por causa da sua falta de ar, e 
quão sem ar fica, ao fazer as coisas que ainda consegue fazer.  
 

0- Eu não faria de qualquer modo (Se não faz a atividade porque ela não lhe é 
importante, ou nunca fez essa atividade) 

1- Eu não fico com falta de ar (Se a atividade é fácil para si) 
2- Eu fico com falta de ar moderada (Se a atividade lhe causa um pouco falta de ar) 
3- Eu fico com muita falta de ar (Se a atividade lhe causa muita falta de ar) 
4- Eu não posso mais fazer isso (Se deixou de fazer a atividade por causa da sua falta 

de ar e não tem mais ninguém para a fazer por si) 
5- Eu preciso que outra pessoa faça isso (Se alguém faz isso por si ou o/a ajuda 

porque sente muita falta de ao, por exemplo: alguém faz as compras por si) 
 

Por favor, diga-nos o quanto de falta de ar tem sentido estes últimos dias enquanto faz as 
seguintes atividades:  

 

Cuidado Pessoal 
Enxugar-se   
Vestir a parte superior do 
corpo 

 

Caçar sapatos/meias  
Lavar a cabeça  

 
 
 

Tarefas domésticas  
Fazer a cama  
Mudar os lençóis da cama  
Lavar janelas/cortina  
Limpeza / Limpar o pó  
Lavar a louça  
Aspirar / Varrer  

 

 

 

Lazer 
Andar pela casa  
Sair para convívio   
Conversar  

 

Atividade Física 
Subir escada  
Inclinar-se para a frente  

 

 
 

De que maneira a sua falta de ar o/a prejudica na atividade do dia-a-dia? Por favor, 
coloque um visto (V) na resposta apropriada: 

 
Muito: _____________________ Um pouco: ________________ Não prejudica: 

____________________ 
 
Data:_____________________ 
Realizado por: _______________________________ nº mecanográfico: 
_________________ 

 


