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Resumo 

 

A excelência do exercício das competências do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária e de saúde pública (EEECSP) pressupõe o conhecimento da metodologia do 

planeamento em saúde. A principal causa de morte no espaço europeu, é a paragem 

cardiorrespiratória súbita, e em Portugal são as doenças cardiovasculares um dos problemas 

mais graves sendo a maior parte das mortes evitáveis associadas à doença coronária. Estes 

factos tornam imperativa a promoção da capacitação dos cidadãos ditos ―leigos‖ para que 

possam intervir com autonomia e segurança no auxílio a vítimas em risco de vida, devendo 

por isso possuir habilidades e conhecimentos adequados para prestar Suporte Básico de Vida 

(SBV) de forma eficaz e eficiente.  

Os principais objetivos deste estudo foram: avaliar os conhecimentos sobre SBV dos 

colaboradores de uma Câmara Municipal, antes e após a participação no projeto de 

intervenção ―Capacitar para Salvar‖; avaliar as competências em SBV após a participação no 

projeto; avaliar a e-literacia em saúde; analisar a relação entre a e-literacia em saúde e os 

conhecimentos e as competências em SBV, após a participação no projeto. Foi utilizado um 

questionário com uma parte de avaliação sociodemográfica e profissional e outra de avaliação 

de conhecimentos sobre SBV e a escala eHeals e uma grelha de avaliação de competências 

em SBV.  

Participaram no estudo 97 colaboradores. No 1º momento foram avaliados os conhecimentos 

sobre SBV e implementado um projeto de intervenção, sendo que no 2º momento, foram 

avaliados os conhecimentos e competências sobre SBV. 

Os resultados evidenciaram diferenças estatisticamente significativas nos conhecimentos dos 

colaboradores após a participação no projeto de intervenção. Os colaboradores possuem 

insuficientes conhecimentos e competências em SBV; a e-literacia em saúde situa-se 

ligeiramente acima do valor intermédio da escala eHeals e não se verificou influência da e-

literacia em saúde sobre os conhecimentos e competências demonstradas. 

Salienta-se a necessidade de implementar estratégias que promovam a formação em SBV dos 

cidadãos ditos leigos, quer ao nível da transmissão de conhecimentos, quer do ponto de vista 

da formação prática do ―saber-fazer‖. 

Palavras-chave: Planeamento; saúde; SBV, conhecimentos, competências; e-literacia.   
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Abstract 

In order to practice with excellence the skills of Community Health Nursing and public 

health, a nurse has to know the methodology of health planning. The main cause of death in 

Europe is Sudden Cardiac Arrest (SCA). In Portugal, the cardiovascular diseases are one of 

the most serious problems, and the most preventable deaths are associated with coronary 

artery disease. These facts make it imperative to promote the empowerment of the so-called 

"lay" citizens, so that they are able to autonomously and safely intervene to aid victims under 

life risk. And to provide Basic Life Support (BLS) in an effective and efficient way, they shall 

have adequate skills and knowledge. 

The main objectives of this study were: to evaluate the BLS knowledge among the employees 

of a City Council before and after they participated in the project Capacitar para Salvar*; to 

evaluate their BLS skills after participating in the project; to evaluate their e-Health literacy; 

and to analyze the relationship between e-Health literacy and BLS knowledge and skills after 

the project. A questionnaire containing a part with sociodemographic and professional 

evaluation and a part with the evaluation of knowledge of BLS and of the eHeals scale, plus 

an evaluation grid of BLS skills was used. 

97 employees participated in the study. At first, their BLS knowledge was evaluated. Later, 

they participated in an intervention project. Finally, their BLS knowledge and skills were 

evaluated again. 

The results showed statistically significant differences in the employees‘ BLS knowledge 

before and after participating in the intervention project. The employees have insufficient 

BLS knowledge and skills; their e-Health literacy is slightly above the intermediate value of 

the eHeals scale, and the e-Health literacy did not influence their BLS knowledge and skills. 

There is a need to implement strategies to train the so-called "lay" citizens on BLS, regarding 

both knowledge transmission and practical training of ―know-how‖. 

Keywords: Planning; Health; BLS, knowledge, skills; e-Health literacy 

 

(*) ―Capacitar para Salvar‖ means ―Empower to Save‖ 
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INTRODUÇÃO 

A excelência do exercício das competências do EEECSP pressupõe o seu envolvimento 

assertivo e o compromisso com a procura de novos conhecimentos aliados à inovação e 

dinamização no sentido de responder aos desafios sustentando uma prática profissional 

emancipada e autónoma. No âmbito da metodologia do planeamento em saúde, deve possuir 

competências para elaborar um diagnóstico de saúde, identificar prioridades de atuação e 

definir, executar e avaliar projetos de intervenção comunitária. A vida do ser humano é 

certamente o bem mais precioso da sua existência, no entanto pode ser ameaçada pelos mais 

diversos fatores, em qualquer momento, e nos mais diversos contextos o que torna imperativa 

a promoção da capacitação dos cidadãos para que possam intervir com autonomia e segurança 

nas situações que ameaçam a vida, fomentando uma sociedade saudável com consciência 

cívica, que permita a partilha de experiências educativas e formativas de modo a contribuir 

positivamente para a proteção da saúde e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

A construção deste documento surge no âmbito do curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária (MEC) lecionado pela Escola Superior de Enfermagem de Vila Real (ESEVR) 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e coaduna-se com o objetivo de 

uma análise crítico-reflexiva dos projetos de intervenção desenvolvidos, tendo como base a 

metodologia do planeamento em saúde e investigação científica, constituindo um documento 

fundamental para a obtenção do grau de mestre nesta área de especialização. A sua estrutura 

constitui-se de uma breve introdução seguida de dois capítulos que explicitam as experiências 

desenvolvidas ao longo da unidade curricular estágio e relatório (2º ano) em dois momentos 

distintos do seu desenvolvimento: um 1ºcapítulo que integra uma descrição de atividades 

desenvolvidas na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) e na Unidade de Saúde 

Pública (USP) do Agrupamento de Centros de Saúde Douro I Marão e Douro Norte (ACES 

D1MDN), do qual consta uma descrição e análise critico reflexiva das atividades tendo como 

bússola orientadora o regulamento de competências especificas do EEECSP; um segundo 

capítulo integra um estudo empírico intitulado ―Capacitação em Suporte Básico de Vida: 

Relação com e-Literacia em Saúde‖ com explicitação do enquadramento teórico para a 

compreensão da temática; a descrição de todo o processo metodológico realizado para o seu 

desenvolvimento; apresentação e discussão dos resultados e sumarização das principais 

conclusões do estudo. Será realizada ainda uma pequena síntese; expostas as fontes e 
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referências bibliográficas que suportam a elaboração deste documento e por fim os apêndices 

elaborados e anexos utilizados para concretizar as atividades desenvolvidas. 
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CAPÍTULO I – ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DO 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA  

1. NO CONTEXTO DA UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE 

Desde sempre o homem sentiu necessidade de planear mais ou menos empiricamente as suas 

atividades. No início utilizava-se o planeamento unicamente nos sectores económicos e só 

posteriormente, nos sectores sociais. Na década de 70, graças aos esforços da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) começa-se a falar em Planeamento de Saúde como um instrumento 

que "...oferece aos países um meio útil e prático não só de exprimirem as suas políticas e 

objectivos de saúdes mas também de os traduzirem numa ação correta de desenvolvimento no 

domínio de Saúde‖ (Imperatori & Giraldes, 1986, p.5). 

No âmbito do curso de MEC da ESEVR da UTAD e mais especificamente da unidade 

curricular ―Estágio de Enfermagem Comunitária‖ decorrido no 1ºano-2º semestre, que tinha 

como foco o planeamento em saúde foi realizado o diagnóstico de situação. Constitui a 

primeira fase do planeamento em saúde, mas também provavelmente, uma das mais 

importantes, dado que permite identificar algumas variáveis que podem condicionar a 

situação de saúde da população em estudo (Tavares, 1990). Segundo Imperatori e Giraldes 

(1993), o diagnóstico de situação contempla as seguintes três grandes etapas: Planeamento; 

Execução e Avaliação.  

No que concerne ao diagnóstico de saúde compreendia os seguintes objetivos: i) Caracterizar 

sociodemográficamente os utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

em regime de centro de dia da área geográfica afeta à UCC Mateus; ii) Identificar os 

conhecimentos dos utentes, sobre o risco de acidentes/quedas; iii) Caracterizar 

sociodemográficamente os cuidadores formais vi) Identificar os conhecimentos dos 

cuidadores formais, sobre o risco de acidentes/quedas; iv) Definir prioridades para a 

intervenção em saúde. 

A realização da etapa do planeamento em saúde permitiu identificar dois problemas: falta de 

conhecimentos dos utentes sobre a prevenção de quedas e falta de conhecimentos dos 

cuidadores formais sobre a prevenção de quedas dos utentes. O passo seguinte foi então 

determinar qual destes problemas era prioritário para que fosse possível definir uma ordem de 

intervenção. Para levar a cabo essa definição, utilizamos o método de Hanlon, pois 

considerando os dados obtidos e as características da população, pareceu-nos o mais 
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adequado. Este método permite determinar a ordem de prioridades utilizando uma fórmula na 

qual a escolha e a definição de critérios já estão definidos (Tavares, 1990), promovendo a 

objetividade no cálculo das prioridades. A aplicação da fórmula implica calcular: 

A. Amplitude/magnitude do problema;   

B. Gravidade do problema;   

C. Eficácia da solução;   

D. Exequibilidade do projeto/intervenção.                                                                                                                         

Calculadas as variáveis anteriores, e aplicada a fórmula ―( A + B) C x D‖ foi obtida a 

pontuação de 6,3 para os conhecimentos dos cuidadores formais e 4,4 para os conhecimentos 

dos utentes dos centros de dia. Assim, segundo a metodologia do planeamento em saúde a 

prioridade de intervenção recaiu sobre os conhecimentos dos cuidadores formais no que se 

refere à prevenção de quedas na população idosa. 

No quadro 1 podem ser observados os pesos atribuídos nos quatro critérios considerados pelo 

método de Hanlon para o estabelecimento de prioridades. 

Quadro 1. Critérios e ponderações atribuídos aos problemas identificados, segundo o método de Hanlon 

Critérios 
 Conhecimentos dos 

cuidadores 

 Conhecimentos                                           

dos  utentes 

A-Amplitude do problema  2  2 

B-Gravidade do problema  2,2  2,4 

C-Eficácia da solução  1,5  1 

D-Exequibilidade das intervenções 

P 

E 

A 

R 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Total  6,3  4,4 

 

Após a elaboração do diagnóstico de situação e definida a prioridade de intervenção, ficaram 

concretizadas as duas primeiras etapas do planeamento em saúde, previstas para a unidade 

curricular Estágio em Enfermagem Comunitária do 1º ano do Curso de MEC. As restantes 

etapas foram desenvolvidas no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório do 2º ano do 
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Curso de MEC frequentado na ESEVR da UTAD, que também decorreu na UCC Mateus e 

teve a duração de 12 semanas no período de 26-11-15 a 29-01-2016. Foi durante este período 

que se deu continuidade ao processo de planeamento em saúde que vinha a ser desenvolvido. 

Nesse sentido, elaboramos o projeto de intervenção ―Prevenção de quedas nos idosos‖ com o 

intuito de o implementar em dois dos Centros de Dia onde foi realizado o diagnóstico de 

situação, e dar resposta à prioridade de intervenção definida ―Conhecimentos dos cuidadores 

formais‖ dos utentes dos centros de dia da área de abrangência da UCC. Apesar de estarem 

envolvidos quatro centros de dia, apenas me coube intervir junto dos cuidadores formais do 

Centro Social e Paroquial de São Tomé do Castelo (CSP STC) no qual foi desenvolvido o 

projeto de intervenção acima referido.  

Segundo Tavares (1990), após a determinação de prioridades, as etapas do processo de 

planeamento em saúde que se seguem são: i) Fixação de objetivos; ii) Seleção de estratégias; 

iii) Preparação operacional – programação; e iv) Avaliação. 

Seguidamente iremos abordar cada uma destas etapas do planeamento em saúde, de modo a 

concretizar os objetivos estabelecidos para a unidade curricular Estágio e Relatório do 2º ano 

do Curso de MEC.   

Fixação de objetivos e seleção de estratégias

Tendo como referência a prioridade estabelecida, deu-se continuidade ao processo de 

planeamento em saúde, ou seja à fixação de objetivos, pretendendo definir um rumo a seguir. 

Segundo Tavares (1990) a fixação de objetivos é a terceira etapa do processo de planeamento. 

Recomenda o autor que estes devem estar bem formulados e facultar as normas e critérios 

para as atividades a desenvolver, assim como clarificar os comportamentos pertinentes e 

apropriados para os atingir. Cada objetivo deverá estruturalmente ser pertinente, preciso, 

realizável e mesurável estando clarificados na sua construção os seguintes elementos: i) a 

natureza da situação desejada; ii) os critérios de sucesso ou de fracasso; iii) a população alvo 

do projeto; iv) a zona de aplicação do projeto; v) o tempo em que deverá ser atingido. Tavares 

(1990) refere também que, quem não sabe para onde vai, não chega a lado nenhum e que um 

projeto só se concretiza se clarificar a direção que irá seguir e onde pretende chegar. 

Para compreender melhor o problema estabelecido era necessário avaliar os conhecimentos 

que os cuidadores formais do CSP STC possuíam sobre a prevenção e o risco de quedas nos 

idosos. Isto foi essencial, na medida em que, só assim se pode definir com clareza o rumo a 
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seguir, os objetivos a atingir e posteriormente ponderar as estratégias mais adequadas para os 

alcançar em função das características da população alvo, dos conhecimentos que possuíam e 

dos recursos disponíveis. 

Assim, com o intuito de obter uma informação pormenorizada sobre os conhecimentos 

relativos a esta temática, foi aplicado um questionário para avaliação direta destes, 30 dias 

antes da implementação do projeto de intervenção. O questionário constituiu-se por uma parte 

de caracterização socioprofissional dos cuidadores formais do CSP STC e questões sobre as 

características do alojamento, nomeadamente, pavimento onde o idoso deambula, colocação 

dos tapetes, local onde o idoso faz a sua higiene, ambiente onde se encontra, qualidade do 

calçado e vestuário que utiliza, e também a postura que o cuidador deve ter na transferência 

do idoso ao levantar, deitar ou sentar, e os conselhos que deve disponibilizar ao idoso para a 

toma correta de medicação. Esta avaliação revelou que globalmente foram respondidas 

corretamente 52,5% das questões colocadas, sendo que as questões: 1 ―Conhecimentos sobre 

o estado do chão para melhor mobilidade dos utentes‖; 2 ―Conhecimentos sobre as 

características do chão para melhor mobilidade e segurança dos utentes‖ e 4 ―Conhecimentos 

sobre as características do vestuário que o utente deve usar‖ foram as que obtiveram um 

menor número de respostas corretas (Quadro 2). 

Estes resultados colocaram em evidência a necessidade de intervir no sentido de melhorar 

substancialmente os conhecimentos dos cuidadores formais do CSP STC sobre a prevenção 

de quedas nos idosos. Estes profissionais assumem um papel primordial na manutenção da 

saúde dos idosos que têm ao seu cuidado, e devem ser detentores de conhecimentos que 

fomentem a prevenção de quedas e consequentemente a manutenção da saúde dos mesmos, e 

práticas protetoras desta, sendo para isso de vital importância reconhecer os fatores de risco 

de queda e as estratégias para a sua minimização. De facto a prevenção de quedas neste grupo 

etário constitui uma medida importante para reduzir as principais causas de morbilidade e 

mortalidade tão significativa como referem a Direção Geral de Saúde (DGS) (2012) ao 

sublinhar que o principal mecanismo de lesão é a queda com uma frequência de 76% no 

grupo etário dos 65-74 anos e de 90% nos idosos com mais de 75 anos. 

Considerando os resultados obtidos e tendo como pressupostos os elementos já referidos para 

a fixação e construção de objetivos no processo de planeamento em saúde, definimos, para a 

concretização da ação de formação ―Risco de quedas no idoso: como prevenir‖, o seguinte 

objetivo geral: Melhorar em 20%, os conhecimentos dos cuidadores formais do CSP STC 
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sobre os factores de risco e a prevenção de quedas nos idosos que frequentam o centro de dia 

do CSP STC no período de novembro a dezembro de 2015. 

Sendo forte a nossa convicção de atingir o objetivo geral traçado, decidimos estabelecer 

alguns objetivos específicos que pudessem convergir para o objetivo geral e contribuir para o 

seu cumprimento. Assim elaboramos como objetivos específicos, conseguir que 70% dos 

cuidadores formais demonstrem conhecimentos sobre:             

 as características adequadas do ambiente físico onde o idoso se encontra e deambula; 

 as características adequadas do vestuário e calçado, que o idoso deve usar;  

 as características do pavimento,  utilização de  tapetes onde o idoso deambula; 

 os conselhos a disponibilizar aos idosos para a toma correta de medicamentos; 

 as características do local onde o idoso realiza a higiene e sobre a atitude a ter no 

processo de transferência do idoso (sentar/deitar/levantar). 

Como meta estabelecemos conseguir que após a ação de formação, 70% dos formandos 

demonstre conhecimentos sobre os factores de risco que concorrem para a ocorrência de 

quedas na população idosa e como podem ser prevenidas. 

Fixados os objetivos, passamos para a quarta etapa do processo de Planeamento em Saúde, a 

Seleção de Estratégias. Esta etapa caracteriza-se pela organização e escolha das formas de 

atuação e conjunto de técnicas a adotar para concretizar com êxito os objetivos previstos. A 

escolha das estratégias a adotar deve considerar os recursos físicos e financeiros disponíveis, 

os obstáculos a contornar, vantagens e inconvenientes de cada estratégia e pertinência das 

mesmas (Tavares, 1990). 

Considerando o espaço físico do CSP STC, o nível de escolaridade dos cuidadores formais, a 

temática e a disponibilidade de recursos, entendemos que a elaboração uma ação de formação 

intitulada de ―Risco de quedas nos idosos: Como prevenir? ―que abordasse os diversos 

aspectos da prevenção de quedas tendo em conta a avaliação previamente realizada. Esta 

estratégia pretendia aprofundar os conhecimentos demonstrados pelos cuidadores num 

ambiente de interação informal entre formador e formandos. Tendo os objetivos como 

―bússola‖ orientadora, foram definidas as seguintes estratégias para os atingir: 

 Promover parceria com o CSP STC e realizar reuniões com a coordenadora do CSP STC 

para esclarecimentos pertinentes e negociação das condições necessárias para a 

concretização da ação de formação, nomeadamente: horário de realização favorável à 

presença de todos os cuidadores formais, de modo incentivar a presença e partilha de 
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experiências;  

 Realizar reuniões com a orientadora EEECSP para debate de ideias e operacionalização da 

ação de formação; 

 Apresentar os conteúdos formativos mais pertinentes recorrendo a uma metodologia 

expositiva e participativa que promovesse a reflexão em torno da possibilidade de 

implementação de boas práticas; 

 Recorrer a um formador capaz de promover o debate, a participação e a exposição dos 

conteúdos.  

As estratégias selecionadas tiveram em conta o tempo disponível para sua concretização 

efetiva, os recursos financeiros, e o alinhamento ao objetivo geral pretendido. No que se 

refere aos custos para a realização do projeto, são escassos, não tendo sido necessário 

investimento financeiro significativo. No que respeita aos restantes recursos, foram 

necessários: um formador; uma sala de reuniões concebida para a formação; o programa 

informático e expositivo powerpoint da microsoft; um projetor; papel; ma viatura da UCC 

Mateus disponibilizada gratuitamente e disponibilidade de tempo.  

O local escolhido para a intervenção foi o CSP STC, numa sala existente para o efeito onde se 

pudessem reunir todos os cuidadores formais daquela instituição. Foram usados como 

recursos o computador e projetor, papel, e adotados os métodos expositivo, participativo e 

interrogativo, no sentido de facilitar a transmissão de conhecimentos, e permitir o debate 

sobre os conteúdos a apresentar de modo a que os conhecimentos pudessem ser melhor 

assimilados e consolidados. 

Numa atitude reflexiva e proactiva que pretendemos imprimir ao percurso académico e 

profissional, importa refletir sobre a concretização das competências estabelecidas para o 

EEECSP (Regulamento nº128/2011, de 18 de Fevereiro). Assim e no âmbito da competência 

G1. ―Estabelece com base na metodologia do planeamento em saúde a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade‖ (artigo 4.º do Regulamento nº128/2011, de 18 de Fevereiro) foi 

possível desenvolver as unidades competência G1.3 ―Estabelece objetivos e estratégias face à 

priorização de necessidades em saúde estabelecidas‖, C2.1 ―Otimiza o trabalho de equipa 

adequando os recursos à necessidade dos cuidados‖ e C2.2 ―Adapta o estilo de liderança e 

adequa-o ao clima organizacional estrito favorecedores da melhor resposta ao grupo de 

indivíduos‖. Foi possível compreender a importância das diferentes etapas do planeamento 

em saúde e reconhecê-lo como um instrumento valioso para a avaliação e monitorização dos 
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problemas de saúde de uma região ou a nível mais operacional de uma comunidade. O não 

cumprimento das orientações científicas de cada etapa pode determinar o insucesso dos 

planos, programas ou projetos a desenvolver e comprometer a consecução dos objetivos 

estabelecidos. Para que tal não se suceda é de vital relevância fomentar o trabalho em equipa, 

a visão interdisciplinar dos problemas de saúde, a gestão criteriosa dos recursos disponíveis e 

necessários, a versatilidade e dinamismo ideológico, e a adaptabilidade à cultura institucional.  

Preparação Operacional - Programação e Avaliação 

Seguiu-se a quinta etapa deste processo, a preparação operacional- programação. Esta etapa 

caracteriza-se pelo planeamento operacional da execução do projeto ―Prevenção de quedas no 

idoso‖. 

Tavares (1990) refere que no início desta etapa devem estar especificadas, em função dos 

objetivos delineados, todas as atividades constituintes do projeto. Que atividade será 

realizada? Por quem? Quando e onde? Como? Como será avaliada? Quais os objetivos? São 

questões que devem estar devidamente clarificadas e especificadas no plano esquemático da 

atividade a desenvolver no CSP STC que apresentaremos mais à frente.  

Esta fase do processo do planeamento em saúde determinou a preparação da logística e 

implementação do projeto junto da população alvo no sentido de dar resposta a um problema 

identificado e a uma prioridade estabelecida e também contribuir para o exercício da 

cidadania. Pretendia-se contribuir para o processo de capacitação dos cuidadores formais do 

CSP STC e para que tal pudesse ser conseguido foi necessário integrar estratégias e processos 

de mobilização e participação que exigiram a utilização de uma diversidade de conhecimentos 

distintos das áreas da educação, comunicação, enfermagem, sociais, informática e ciências 

humanas. Este processo possibilitou o desenvolvimento e apropriação das unidades de 

competência do regulamento do EEECSP G1.4 ―Estabelece programas e projetos de 

intervenção com vista à resolução de problemas identificados‖; G2.1 ―Lidera processos 

comunitários com vista à capacitação de grupos e comunidades na consecução de projetos de 

saúde e ao exercício da cidadania‖ e G2.2 ―Integra nos processos de mobilização e 

participação comunitária, conhecimentos de diferentes disciplinas: enfermagem, educação, 

comunicação, e ciências humanas e sociais‖.  

Em qualquer processo, e de modo particular em saúde, pela repercussão e custos que 

acarretam as atividades, estas devem ser objeto de uma monitorização e avaliação contínua de 
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modo a imprimir mudanças pertinentes e controlar os efeitos adversos. No que respeita à sexta 

etapa do processo de planeamento em saúde, a avaliação, deve ser precisa e pertinente e 

permitir compreender qual o grau de sucesso obtido na consecução de um objetivo (Tavares, 

1990). 

Para esta etapa utilizamos três modos de avaliação: a avaliação direta, de processo e produto, 

traduzida pela avaliação do número de cuidadores formais que participaram e pelos 

conhecimentos adquiridos sobre os factores de risco e a prevenção de quedas nos idosos. Foi 

ainda utilizada a avaliação indireta, traduzida pelo nível de participação, envolvimento e 

questionamento dos participantes na ação de formativa. O indicador utilizado na avaliação 

visou medir o estado dos conhecimentos sobre os factores de risco e a prevenção de quedas 

nos idosos, tratando-se assim de um indicador de resultado. 

Nesta etapa foi possível compreender e consolidar os conhecimentos sobre a importância da 

avaliação em saúde. De facto, sem a elaboração de instrumentos de medida que nos permitam 

avaliar a consecução dos projetos, não é possível determinar os ganhos em saúde para as 

populações nem perspetivar intervenções proactivas. Cremos que com esta etapa 

desenvolvemos as unidades de competência G1.5 ―Avalia programas e projetos de 

intervenção com vista à resolução dos problemas identificados‖ e ainda a B2.1 ―Avalia a 

qualidade dos cuidados de enfermagem na vertente estrutura, processo e resultado‖, uma vez 

que com esta intervenção se pretendeu implementar um projeto que visou fomentar a melhoria 

da qualidade dos cuidados prestados aos idosos do CSP STC, pela análise e avaliação dos 

conhecimentos existentes e implementação de atividades para sua melhoria, que foram 

monitorizadas e avaliadas desde a sua concepção, implementação e resultado 

Quanto à avaliação da ação de formação ―Risco de quedas nos idosos: Como prevenir‖ foi 

bem acolhida, muito participada e dinâmica pelos cuidadores formais do CSP STC. Foram 

abordados todos os conteúdos previstos sem intercorrências, tendo sido obtidos os seguintes 

resultados, que constam dos quadros 2 e 3: A avaliação dos conhecimentos resulta da 

aplicação de um questionário composto por dez afirmações relativas aos factores de risco de 

quedas e medidas de preventivas. 
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Quadro 2. Conhecimentos dos cuidadores do CSP STC, antes e após intervenção, sobre o risco de quedas nos 

idosos: como prevenir?  

 

O número de cuidadores formais que participaram na ação, corresponde a 80% dos cuidadores 

da instituição, n=8, de um total de dez existentes (dois dos cuidadores não demonstram 

disponibilidade para participar). Todos os cuidadores formais são do sexo feminino e 

possuem pelo menos o 6º ano de escolaridade. 

Duas semanas após a realização da ação de formação, foi novamente aplicado a todos os 

cuidadores participantes o instrumento de colheita de dados que lhes havia sido implementado 

30 dias antes desta intervenção. Os resultados demonstram que após a realização da sessão, os 

conhecimentos dos cuidadores aumentaram em todos os conteúdos abordados onde 

previamente existiam défices de conhecimento (afirmações 1,2,3,4,6,8,e 9). Verifica-se 

também que em todos os conteúdos nos quais o conhecimento tinha sido totalmente 

Afirmação 
Antes Fa (N) Fr (%) Após Fa (N) Fr (%) 

1-Conhecimentos sobre o estado do pavimento para melhor 

mobilidade dos utentes 
 

  

 

  

Demonstrado 0 0 8 100 

Não demonstrado 8 100 0 0 

2-Conhecimentos sobre as características do pavimento para 

melhor mobilidade e segurança dos utentes 
 

  

 

  

Demonstrado 1 12,5 8 100 

Não demonstrado 7 87,5 0 0 

3-Conhecimentos sobre as características dos tapetes para a 

segurança e melhor mobilidade dos utentes 
 

  

 

  

Demonstrado 2 25 6 75 

Não demonstrado 6 75 2 25 

4-Conhecimentos sobre as características do vestuário que o 

utente deve usar 
 

  

 

  

Demonstrado 1 12,5 8 100 

Não demonstrado 7 87,5 0 0 

5-Conhecimentos sobre o calçado adequado para melhor 

segurança na deambulação do utente 
 

  

 

  

Demonstrado 8 100 8 100 

Não demonstrado 0 0 0 0 

6-Conhecimentos sobre o local e características mais 

adequadas para realização dos cuidados de higiene do utente 
 

  

 

  

Demonstrado 6 75 8 100 

Não demonstrado 2 25 0 0 

7-Conhecimentos sobre os procedimentos adequados à toma 

da medicação prescrita ao utente 
 

  

 

  

Demonstrado 8 100 8 100 

Não demonstrado 0 0 0 0 

8-Conhecimentos sobre a abordagem a um utente que 

necessita de ajuda para levantar/deitar/sentar 
 

  

 

  

Demonstrado 7 87,5 8 100 

Não demonstrado 1 12,5 0 0 

9-Conhecimentos sobre as características do ambiente físico 

onde o utente se encontra 
 

  

 

  

Demonstrado 7 87,5 8 100 

Não demonstrado 1 12,5 0 0 

10-Conhecimentos sobre as características do ambiente 

físico onde o utente deambula 
 

  

 

  

Demonstrado 2 25 6 75 

Não demonstrado 6 75 2 25 
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demonstrado com 10 respostas corretas, antes da intervenção, se manteve o mesmo resultado 

após a mesma (afirmações 5 e 7). 

De realçar, o resultado que corresponde à afirmação 1, em que se verifica, após a 

implementação da intervenção, um aumento de 100% de respostas corretas relativas. Podemos 

visualizar ainda, que os valores para as afirmações 2 e 4 demonstram uma clara melhoria na 

resposta, verificando-se um aumento percentual de respostas corretas de 87,5% do primeiro 

para o segundo momento de avaliação de conhecimentos.  

As afirmações, nas quais se verificaram mais dificuldades para a aquisição de conhecimentos, 

foram a 4 e 10, visualizando-se um aumento de respostas corretas do 1° para o 2° momento, 

mas percentualmente menos acentuado que nas restantes afirmações, sendo este apenas de 

50%. 

Os resultados obtidos, demonstram que globalmente, após a ação de formação, todos os 

conteúdos abordados e avaliados apresentaram um crescimento considerável de respostas 

corretas, que varia entre 50% e 100%. Demonstram, ainda, que depois da implementação da 

intervenção, todos os cuidadores formais responderam corretamente às afirmações, 2, 4, 6, 8, 

e 9, o que não se tinha verificado no primeiro momento da avaliação dos conhecimentos 

(Quadro 2). 

Quadro 3. Número de respostas corretas por cuidador, antes e após a intervenção, ―Risco de quedas nos idosos: 

como prevenir?‖   

Cuidadores                       

N=8 

Número de respostas 

corretas antes da 

intervenção 

Fr (%) 

Número de respostas 

corretas após a 

intervenção 

Fr (%) 

Cuidador 1 4 40 9 90 

Cuidador 2 6 60 10 100 

Cuidador 3 5 50 9 90 

Cuidador 4 5 50 10 100 

Cuidador 5 6 60 9 90 

Cuidador 6 5 50 10 100 

Cuidador 7 6 60 10 100 

Cuidador 8 5 50 9 90 

 

Observando os dados do quadro 3, podemos observar que todos os cuidadores formais do 

CSP STC demonstraram ter conhecimentos sobre os riscos de queda nos idosos em pelo 

8                   

0 
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menos 70% das afirmações que lhes foram colocadas, após terem participado na sessão 

formativa "Risco de quedas nos idosos: como prevenir?‖. Este cenário, contrasta com os 

resultados obtidos antes da implementação da atividade, pois como se pode observar, nenhum 

dos cuidadores demonstrou responder corretamente a mais de 60% das afirmações colocadas 

sobre a temática. Podemos ainda inferir que houve para todos os cuidadores um ganho de pelo 

menos 20% em conhecimentos sobre esta temática. Assim, podemos concluir que o objetivo 

geral a que nos propusemos ―Melhorar em 20%, os conhecimentos dos cuidadores formais do 

CSP STC sobre os factores de risco e prevenção de quedas nos idosos que frequentam o 

centro de dia do CSP STC no período de novembro a dezembro de 2015‖ e a meta 

inicialmente estabelecida “Conseguir que após a ação de formação 70% dos formandos 

demonstre conhecimentos sobre os factores de risco e prevenção de quedas nos idosos que 

frequentam o centro de dia do CSP STC‖.  

No que respeita aos objetivos específicos, após a análise dos resultados do quadro 2, 

verificamos que em todos os conteúdos ocorrem pelo menos 75% de respostas corretas após a 

implementação da intervenção. Este facto, permite-nos afirmar que os cuidadores formais do 

CSP STC demonstram, após a realização da ação de formação, e dado o número de respostas 

corretamente assinaladas, os objetivos específicos, inicialmente propostos, forma amplamente 

atingidos. Assim constata-se a importância que deve ser atribuída à planificação da 

intervenção, face às necessidades identificadas e objetivos delineados. 

Em jeito de síntese queremos referir que o desenvolvimento deste projeto de intervenção, 

alicerçado na metodologia do planeamento foi fundamental para a evolução e obtenção de 

ganhos em saúde com base num processo sistematizado e científico. Este planeamento deve 

ser incentivado, ensinado, e contínuo no sentido de ir ao encontro das necessidades das 

populações, proporcionando-lhes a possibilidade de as envolver na avaliação e resolução dos 

seus próprios problemas e necessidade em saúde. Deste modo contribui para a apropriação 

das competências do EEECSP e foi uma oportunidade de aprendizagem na dimensão 

profissional e pessoal na medida em que se privilegiou a interação com grupos específicos da 

comunidade. Está sublinhada a relevância dos processos de capacitação para um melhor 

exercício das atividades dirigidas à população idosa e que se pode traduzir em efetivos ganhos 

em saúde e qualidade de vida. 
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Breve descrição de outras atividades desenvolvidas  

No decorrer do estágio, para além do anteriormente descrito, construímos e participamos em 

outras atividades, em ambiente de estreita cooperação com a UCC Mateus, contribuindo para 

as atividades inscritas no seu plano de ação e como tal as atividades encontram-se em 

diferentes fases de desenvolvimento. Apesar de não ser possível acompanhá-las desde a sua 

génese, a equipa de saúde demonstrou uma cuidada atenção na sua explicitação através da 

contextualização de todas as suas fases no âmbito das finalidades que estão atribuídas no 

normativo legal, nomeadamente a prestação de cuidados de saúde e apoio psicológico e social 

a famílias ou grupos mais vulneráveis e em situação de maior risco. A natureza 

multidisciplinar confere-lhe particularidades para uma abordagem integrativa das diferentes 

situações (artigo 11.º decreto-lei 28/2008, de 22 de fevereiro). 

Seguidamente faremos uma breve exposição de outras atividades, sublinhando os principais 

subsídios para o nosso desenvolvimento profissional. 

Em ambiente de cooperação com diferentes parceiros sociais, entre os quais a UCC Mateus, e 

procurando levar a saúde ao encontro da comunidade, colaboramos com o Centro de 

Respostas Integradas e com o Ministério da Defesa, no Dia da Defesa Nacional com o tema 

―Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências/ A Defesa Cabe a Todos Nós‖, 

com sessões informativas alusivas ao tema, com a duração aproximada de 30 minutos, uma 

vez por semana durante o mês de novembro. 

No Dia da Defesa Nacional, todos os jovens de 18 anos de ambos os sexos, são convocados 

para obterem informação sobre alguns assuntos acerca da importância da defesa nacional. 

Contactam com vários profissionais, entre os quais os das forças armadas, proteção civil e de 

outras instituições do estado português, e profissionais de saúde em representação do 

Ministério da Saúde. A nossa participação visou sensibilizar os jovens para a temática da 

Defesa Nacional, suas responsabilidades e deveres como cidadãos, para que tenham 

consciência de que as decisões pessoais não afetam só o próprio mas têm implicações sociais.  

Esta abordagem consistiu na participação ativa dos jovens, solicitando-lhes que superassem 

quatro desafios sobre comportamentos aditivos e dependências. A avaliação foi indireta tendo 

sido determinada pela participação na sessão e superação de cada um dos desafios. 
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No âmbito dos Programas Nacionais preconizados pela Direção Geral da Saúde, constata-se a 

sua relevância para a consecução de ganhos em saúde, que sendo documentos estruturantes e 

orientadores admitem a flexibilidade dos objetivos para uma melhor adaptação às 

necessidades loco-regionais. Verificamos a atenção que as equipas de saúde lhes atribuem e 

salientaremos o nosso envolvimento nos programas mais significativos. 

Quanto ao Programa Nacional de Saúde Escolar, este constitui o referencial para o processo 

de promoção da saúde num local particular como é a escola. De entre as finalidades que tem 

estabelecidas, destacamos o reforço dos factores de proteção relacionados com os estilos de 

vida saudáveis e a contribuição para o desenvolvimento das escolas promotoras da saúde 

(DGS, 2014). Foi neste âmbito que a UCC Mateus, e de acordo com a planificação prévia das 

atividades, entendeu solicitar a nossa colaboração para o desenvolvimento de uma ação de 

formação intitulada: ―Comportamentos Aditivos e Substâncias Psicoativas‖ no Centro de 

Formação Profissional de Vila Real | Nervir e no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Vila Real. Pretendia-se sensibilizar os jovens, preferencialmente entre os 15 e 

25 anos, para esta temática no contexto da tomada de decisão para a promoção da saúde e da 

importância de estilos de vida saudáveis. 

Realizamos uma sessão em cada escola profissional com a duração aproximadamente de 

45minutos, da qual constou: a definição dos conceitos de comportamento aditivo e substância 

psicoativa; a reflexão em torno dos malefícios para a saúde; a legislação sobre as novas 

substâncias psicoativas e a lei do tráfico; a compreensão dos riscos dos consumos de 

substâncias para o próprio e para a sociedade. Durante a sessão os jovens foram incentivados 

para a compreensão da sua responsabilidade nas decisões que tomam e para a importância da 

informação sobre esta temática. Foi dado conhecer os diferentes tipos de respostas/ estruturas 

da comunidade através da distribuição de informação escrita para consulta. Dada a natureza 

desta atividade a avaliação foi indireta e feita no decurso da mesma com enfâse  na 

participação e superação das questões alusivas à temática.  

No âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, incluído no Plano Nacional de 

Saúde (PNS) 2011-2016, que apresenta como estratégia global de intervenção a promoção da 

saúde, a prevenção e tratamento das doenças orais nos ambientes onde as crianças e jovens 

vivem e estudam, foi solicitado, pelo agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, uma ação 

de formação intitulada ―Super Sorriso‖ direcionada às turmas de 5º e 6º ano. Foram 

concretizadas diversas sessões, com a duração de 50 minutos, que decorreram no período de 
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dezembro de 2015 a janeiro de 2016 sobre os seguintes temas: prevenção das doenças orais; 

promoção da escovagem dentária e do uso do fio dentário; execução da floretagem e 

bochecho, e incentivo à utilização correta do cheque dentista pela população alvo. 

Tivemos ainda o privilégio de participar num projeto de âmbito local, o 1º Encontro 

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA)/ Vila 

Real em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real (CMVR) e a APPDA que decorreu 

no 5 de dezembro de 2015 nas instalações do Hotel Miracorgo. Esta atividade privilegiou a 

abordagem à criança autista sensibilizando para a necessidade de um acompanhamento mais 

atento e para o reconhecimento do diagnóstico precoce e do desenvolvimento de estratégias 

de acompanhamento e intervenção.  

No global a consecução de todas estas atividades proporcionou a compreensão e integração de 

diferentes unidades de competência ―G2.2. Integra, nos processos de mobilização e 

participação comunitária, conhecimentos de diferentes disciplinas: enfermagem, educação, 

comunicação, e ciências humanas e sociais‖ e ―G2.3. Procede à gestão da informação em 

saúde aos grupos e comunidade‖ uma vez que foi em ambiente de parceria e do trabalho 

interdisciplinar com outras instituições da comunidade que foram planeados e 

operacionalizados alguns dos projetos de saúde em que colaboramos. Mobilizamos 

parceiros/grupos da comunidade para dar resposta às necessidades de formação identificadas 

pela UCC Mateus. Concebemos, planeamos e implementamos projetos de formação que 

foram ao encontro das necessidades identificadas no sentido de promover e proteger a saúde, 

potenciando os recursos individuais, da comunidade e de grupos. Foi necessário integrar 

conhecimentos da área das ciências da comunicação para mobilizar os diferentes parceiros e 

desenvolver negociações diplomáticas no sentido de tornar possível a obtenção de recursos 

materiais, humanos e financeiros e comprometer as instituições na concretização de objetivos 

coletivos. O desenvolvimento de ações de promoção da saúde fomentou a aquisição de 

competências na prestação de cuidados especializados no âmbito da enfermagem comunitária, 

especificamente com grupos e comunidades. Procuramos refletir sobre as formas mais 

adequadas de promover e divulgar a informação pertinente, fomentando a procura de mais e 

melhor informação sempre com o foco de dar resposta às necessidades específicas das 

pessoas, grupos (jovens) ou (comunidades) escolares.  

Ficou-nos a percepção clara de que isoladamente o EEECSP dificilmente será bem-sucedido 

na sua missão e de que a enfermagem comunitária é área de especialização em enfermagem 
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que se enriquece com o cooperativismo coletivo e com abordagens multissectoriais. 

O envolvimento nas atividades de forma ativa e construtiva permitiu consolidar a 

competência G2.1 ―Lidera processos comunitários com vista à capacitação de grupos e 

comunidades na consecução de projetos de saúde e ao exercício da cidadania‖ pois 

contribuímos para o processo de capacitação de grupos e comunidades, que transcende a 

transmissão de conhecimentos teórico-práticos sobre a promoção e proteção da saúde, dando 

lugar a processos participativos nos quais os cidadãos protagonizam um papel de liderança na 

implementação da saúde coletiva. 
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2. NO CONTEXTO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Constituindo parte integrante dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) as USP são um 

observatório de saúde do estado de saúde da população (encarada como um todo), permitindo 

uma detalhada caracterização da área geográfica e das necessidades de saúde, que se encontra 

sobre a sua dependência. Articulam diretamente com as instituições e serviços locais 

prestadores de cuidados saúde estando também em permanente articulação com o 

Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde e as demais USP dos 

outros ACES. 

A saúde pública diz respeito a todos os sectores e agentes sociais, é um bem comum de toda a 

comunidade cada vez mais exigente e informada. A necessidade de uma ação cada vez mais 

interventiva para dar resposta aos desafios de uma realidade que deixou de reconhecer 

fronteiras, incita a um posicionamento por parte das USP no sentido de ser um elemento 

catalisador de estratégias e de parcerias intersectoriais, que assentes no trabalho em rede, 

visem a defesa, promoção e proteção da saúde dos cidadãos e da comunidade. 

Enquanto observatório de saúde desenvolve atividades no âmbito do planeamento em saúde, 

proteção, promoção, prevenção, vigilância epidemiológica da saúde humana e saúde 

ambiental. A sua ação inclui ainda a avaliação do impacto das atividades desenvolvidas no 

âmbito dos diferentes programas de saúde e a investigação dos fenómenos de saúde. Inclui 

ainda a participação e desenvolvimento de estratégias locais de saúde que mais se adeqúem à 

gestão de programas e projetos de saúde pública que consubstanciem o desenvolvimento (ou a 

implementação) dos Planos Regionais e Nacional de Saúde sem detrimento dos que forem 

necessários de acordo com as necessidades em saúde da área geodemografia seja de âmbito 

local, regional ou nacional (Decreto-Lei n.º 81/2009 de 2 de Abril). Toda a dinâmica das USP 

converge diretamente para o propósito de cumprir a missão do ACES em que esta se integra. 

Estas unidades têm ainda um papel importante na progressão académica e formação 

profissional contribuído de forma ativa na formação dos diversos grupos profissionais que a 

integram nas suas diferentes fases: pré-graduada, pós-graduada e contínua. Foi enquadrado 

por este objetivo que durante o período de 14 de setembro a 23 de outubro de 2015 e no 

âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório do 2º ano do Curso de MEC que realizamos 

o estágio na USP do ACES D1MDN. Este momento de aprendizagem académico, permitiu-

nos participar em atividades da esfera profissional do EEECSP que fomentam e ajudam a 
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desenvolver competências que lhe são inerentes. Numa breve descrição das atividades 

desenvolvidas destacamos: a participação na atualização do diagnóstico de situação do 

Agrupamento de Centro de Saúde Douro1- Marão e Douro Norte (ACES D1MDN) 

incorporado no Plano Local de Saúde através da integração na equipa com o objetivo de 

monitorizar alguns indicadores de saúde, nomeadamente: i) indicador 020 – proporção de 

hipertensos <65 anos, com pressão arterial> 150/90 mmHg; ii) indicador 023 – Proporção de 

hipertensos com risco cardiovascular (3A); iii) indicador 039-Proporção de diabetes mellitus 

com última hemoglobina glicada ≤ 8,0%; iv) indicador 046 – proporção de utentes [50;75 

[anos com rastreio de cancro cardiorrespiratório; v) indicador 047 – proporção de utentes ≥ 14 

anos com registo de hábitos tabágicos; vi) Indicador 049- proporção de inscritos com doença 

pulmonar obstrutiva crónica com volume expiratório forçado ao 1º minuto em 3 anos; vii) 

indicador 053- Proporção de utentes ≥ 14 anos com registo de consumo de álcool. O objectivo 

desta análise é a monitorização de indicadores que decorre da pretensão de calcular os anos de 

vida potencialmente perdidos (medida do impacto relativo de várias doenças que realça as 

perdas sofridas como resultado das mortes prematuras) devido ao acompanhamento 

inadequado dos utentes inscritos em diferentes médicos de família, colaboradores das 

unidades de saúde familiar do ACES D1MDN. Esse cálculo foi realizado considerando 

diferentes estudos realizados por entidades creditadas, tais como a DGS e a OMS. Analisar, 

compreender e estabelecer a rede de causalidade para explicação dos fenómenos de saúde 

doença é uma das competências primordiais do EEECSP no âmbito da vigilância 

epidemiológica, e esta atividade integra a competência referida no regulamento de 

competências do EESCSP ―G4. Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico‖, mais concretamente a unidade de competência ―G4.1. Procede à vigilância 

epidemiológica dos fenómenos de saúde-doença que ocorrem numa determinada área 

geodemografia.‖ Uma vez que a nossa análise se limita à área geodemográfica do ACES 

D1MDN.  

Foi ainda possível desenvolver a competência G3. Integra a coordenação dos Programas de 

Saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde, que 

se concretizou na participação ativa da avaliação das condições de organização, 

funcionamento e instalações das estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), 

nomeadamente da ERPI da Santa Casa da Misericórdia de Alijó. Esta atividade pretendeu 

concretizar o processo de supervisão construtiva de todos os aspectos que integram a 
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verificação das condições de organização, funcionamento e instalação das ERPI, 

sensibilizando os responsáveis das instituições para a correção das inconformidades 

existentes, procurando a melhoria e garantia da existência de condições de segurança, 

habitabilidade e ambientais do edifício, visando a prevenção de acidentes e a promoção da 

saúde de todos os residentes, profissionais e frequentadores das instituições. Para se obterem 

ganhos em saúde é fundamental maximizar as atividades de âmbito comunitário que integram 

os diversos programas de saúde. Elas são o caminho para o cumprimento dos objetivos 

estratégicos definidos no plano nacional de saúde, e por isso consideramos que a atividade 

desenvolvida cumpre esses requisitos.  

No âmbito de uma ação de sensibilização dos diferentes profissionais de enfermagem do 

ACES D1MDN, foi iniciada a planificação uma ação de formação sobre o tema 

―Uniformização de documentação no programa informático SCliníco – Risco de Queda‖ com 

o objetivo de sensibilizar para a importância da obtenção de dados concretos através do 

registo informático para a produção de indicadores válidos alusivos à ocorrência de quedas. 

Esta experiência foi ao encontro da competência ―G2. Contribui para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades‖, mais concretamente a sua unidade de competência 

―G2.3. Procede à gestão da informação em saúde aos grupos e comunidades.‖ A gestão da 

informação em saúde atualizada e disponível em tempo útil, constitui na atualidade um 

importante instrumento de gestão para a tomada de decisão clínica e para a definição de 

estratégias que permitam a melhoria do estado de saúde das populações. É por isso muito 

importante que os grupos profissionais, e em particular os enfermeiros incorporem na sua 

prática clínica a relevância da informação sistematizada para afirmação da 

imprescindibilidade dos cuidados de enfermagem gerais e especializados.   
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3. COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM 

COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA NOS CONTEXTOS DA UCC MATEUS E USP DO 

ACESD1MDN 

Ao longo de todo o estágio procuramos desenvolver uma prática profissional e ética no campo 

da nossa intervenção, procurando demostrar segurança e iniciativa para um exercício seguro 

respeitando os princípios éticos e deontológicos na procura das práticas que melhor servem os 

interesses da comunidade. Neste sentido, procuramos que a prática profissional conjugasse a 

dimensão científica, ética e humana, na abordagem do cuidar, e por isso a competência ―A1 

―Desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de intervenção‖, norteou as 

práticas de intervenção quer a nível individual quer coletivo. 

Não só respeitamos os princípios éticos e deontológicos como também exercemos toda a 

nossa atividade orientada pelo cumprimento dos direitos humanos de forma responsável 

procurando gerir situações mais ou menos comprometedoras para os cidadãos. Pensamos ter 

sido bem-sucedidos na medida em que aperfeiçoamos e desenvolvemos a competência ― A2 - 

―Promove práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais‖.  

No que concerne à competência B3 ―Cria e mantem um ambiente terapêutico seguro‖ mais 

especificamente as unidades de competência B3.1 promove um ambiente físico, psicossocial, 

cultural e espiritual gerador de segurança e proteção dos indivíduos/grupo‖ e B2.2 ―Gere o 

risco a nível institucional ou das unidades funcionais‖, procuramos sempre promover essa 

segurança, gerindo o risco, transmitindo-a a todas as pessoas para que também elas a possam 

fomentar nas suas relações sociais e profissionais e institucionais.  

O trabalho de equipa é um desafio à nossa capacidade de interação e liderança em processos 

de tomada de decisão. É importante saber cooperar, definir estratégias de comunicação 

adequadas às diferentes personalidades que constituem a equipa e fazer bom uso da 

inteligência emocional para criar um bom ambiente de trabalho e cooperativismo. Pensamos 

que o EEECSP deve ser competente na área da comunicação, relação interpessoal e gestão 

organizacional. Cremos ter também evoluído nesta área da relação com os outros e das 

relações institucionais, percebendo que em conjunto existe potencial para fazer mais e melhor, 

adequando todas as decisões no sentido de possibilitar as boas práticas clínicas. Vivemos um 

período em que os recursos são escassos e é necessário racionalizar a sua utilização, pois, sem 
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a sua disponibilidade será extremamente difícil intervir eficazmente em saúde. Na área da 

gestão dos diversos recursos necessários no processo de planeamento em saúde, o EEECSP 

deve ser um gestor incisivo, objetivo, e inteligente, adequando a sua administração às 

necessidades concretas a que se destinam. Neste sentido foi importante desenvolver 

permanentemente as competências C2.1 ―Otimiza o trabalho de equipa adequando os recursos 

à necessidade dos cuidados‖ e C2.2 ―Adapta o estilo de liderança e adequa-o ao clima 

organizacional estrito favorecedores da melhor resposta ao grupo de indivíduos‖ que muito 

contribuíram para o sucesso de todas as atividades desenvolvidas. 

A excelência no exercício das competências do EEECSP pressupõe o dever de ser assertivo e 

e o comprometimento permanente com a procura de novos conhecimentos no sentido de 

inovar, dinamizar e dar a melhor resposta aos desafios, sustentando uma prática profissional 

emancipada e autónoma. É importante tomar consciência das nossas práticas, do que fizemos 

e poderíamos fazer melhor, do que nos rodeia, de nós e dos outros nos diversos contextos 

profissionais. 

Estamos convictos de que demonstramos a competência “D1 – Desenvolve o 

autoconhecimento e a assertividade‖. Refletir e questionar é a base para uma prática reflexiva 

que fomenta a evolução e crescimento pessoal e que esteve sempre presente ao longo do 

período de estágio, e estará sempre presente ao longo das nossas vidas, não só enquanto 

EEECSP, mas também enquanto cidadãos e agentes comunitários.  

Todas as nossas decisões assentam em conhecimentos objetivos, sustentados pela evidência 

científica. Estivemos sempre disponíveis para partilhar informação e debater diferentes ideias 

e conhecimentos, assim como procuramos abertura e disponibilidade para acolher iniciativas e 

sugestões de outros elementos promovendo o enriquecimento das atividades a desenvolver. A 

partilha de ideias e experiencias foi benéfica para melhorar a percepção do trabalho que o 

EEECSP pode desenvolver junto dos grupos e comunidades. Procuramos assim ser 

facilitadores da aprendizagem em contexto laboral, contribuir de forma pertinente para a 

produção de conhecimento, e ser agentes ativos no campo da investigação, assumindo o papel 

de investigadores. Desta forma concretizamos as unidades de competência ―D2.1. 

Responsabiliza-se por ser facilitador da aprendizagem, em contexto de trabalho, na área da 

especialidade‖ e ―D2.2. Suporta a prática clínica na investigação e no conhecimento, na área 

da especialidade‖.  
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Em suma, em todas as atividades desenvolvidas e em todos os momentos experienciados nos 

campos de estágio, procuramos estar dinamicamente disponíveis e ter uma atitude proactiva 

para dar respostas favoráveis e determinadas às necessidades e desafios propostos, sempre 

com espírito crítico construtivo e abertura diplomática promovendo a aprendizagem contínua. 

Consideramos que nos foi possível sentir o que é ser EEECSP, integrando o seu papel, 

compreendendo a importância de ter uma visão abrangente e profunda das necessidades de 

saúde dos grupos e comunidades para assim poder definir os objetivos, as melhores 

estratégias de intervenção para os alcançar e dar resposta em tempo útil às necessidades 

identificadas e responder às expectativas dos cidadãos.  

Pensamos que a enfermagem comunitária pode desenvolver atividades num vastíssimo campo 

de sectores sociais e acreditamos que a prática profissional proporcionará experiências que 

nos permitirão desenvolver todas as competências legais do EEECSP, nas escolas, nas 

empresas, nas instituições de solidariedade, nos espaços de lazer, nas mais diversas áreas de 

intervenção (ergonomia, ambiente, gestão da doença, literacia em saúde, estilos de vida, etc).  

Cremos ser absolutamente determinante que o EEECSP possua conhecimentos 

multidisciplinares (no campo da filosofia, ciências sociais, comunicação, biologia, psicologia 

etc) compreendendo a existência humana ao longo de todo o seu ciclo vital para desta forma 

prestar um serviço de utilidade pública que faça a diferença, promovendo e protegendo a 

saúde das populações e investindo na prevenção da incidência de doença e na promoção de 

condições favoráveis ao desenvolvimento humano.  

Como EEECSP teremos a responsabilidade de identificar as necessidades dos indivíduos, 

famílias e grupos de determinada área geográfica, evidenciando-se as atividades de educação 

para a saúde no desenvolvimento de programas e projetos de intervenção com vista à 

capacitação e empowerment das comunidades. Teremos o dever de ser pró-ativos em relação 

às tendências sociais e de cuidados de saúde, à mudança de necessidades e às novas políticas e 

leis que afetam a saúde das comunidades, participado como parceiros ativos destas. Este papel 

ativo deve ir ao encontro do objetivo de promover, manter e restaurar a saúde da comunidade. 

É neste contexto, imperativo que o EEECSP desenvolva competências relevantes para o seu 

desempenho profissional, dignificando a prática profissional e a profissão de Enfermeiro.  
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CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO 

1. NOTA INTRODUTIVA  

Numa leitura cuidada do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, verificamos que este tem como 

visão ―Maximizar os ganhos em saúde da população através do alinhamento e integração de 

esforços sustentados de todos os sectores da sociedade, com foco no acesso, qualidade, 

políticas saudáveis e cidadania‖ (p.5). 

O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 diz ainda: 

é responsabilidade das organizações o seu impacto global e equitativo, o desempenho, 

a capacidade de resposta às necessidades e expectativas, a promoção do envolvimento 

do cidadão e da sociedade civil, o seu desenvolvimento contínuo e criação do seu 

valor social (serviços, produtos, padrões de qualidade e de segurança). (p.2) 

 

Nele pode ler-se também ―A Cidadania em Saúde emerge, em 1978, da Declaração de Alma-

Ata como o direito e dever das populações em participar individual e coletivamente no 

planeamento e prestação dos cuidados de saúde‖ (PNS, 2012-2016, p.3).  

Segundo Santos (2012) a educação para a cidadania tem como principal objetivo possibilitar a 

aquisição de competências e conhecimentos para a inserção responsável dos cidadãos e que 

pode ser assumida sob a forma de elaboração e desenvolvimento de projetos, em parceria 

entre as instituições académicas, sector empresarial e a comunidade em geral. Neste sentido o 

desenvolvimento de competências deve ser entendido como a capacidade para uma 

determinada tarefa para resolver uma situação e pressupõe, antes de tudo, a aquisição de 

conhecimentos.   

Neste âmbito surgiu pareceu-nos pertinente realizar a presente investigação ―Capacitação em 

Suporte Básico de Vida: Relação com e-Literacia em Saúde‖ que se alicerça no 

desenvolvimento de um projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖. 

O ser humano enquanto elemento dinâmico da sociedade, vive em comunidade, cuidando de 

si, dos outros, das coisas e do mundo que o rodeia e pode ser surpreendido em qualquer 

instante do seu quotidiano pela necessidade de prestar auxílio ao seu semelhante. Nesse 

sentido, o desenvolvimento desta investigação pretende imbuir-se na missão de transmitir e 

partilhar conhecimento crítico, atual e socialmente relevante, ao serviço do desenvolvimento 

integral da pessoa e do bem comum, visando dotar os colaboradores da Câmara Municipal de 
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Vila Real de competências sobre SBV, no sentido em que possam intervir com autonomia e 

segurança nas situações em que se justifica. 

Esta investigação assenta na dimensão da intervenção cívica, enquanto possibilidade de 

contribuir para a formação de agentes promotores de saúde, fomentando uma sociedade 

saudável, em que experiências de educar para a cidadania se apresentam com contributos 

positivos para a coesão social. A capacitação do cidadão dito leigo para o atendimento precoce 

em situações de emergência e instituição de SBV é fundamental para salvar vidas. O 

desenvolvimento de competências na área do socorrismo, da ajuda a vítimas, e educação para 

a saúde são dimensões do exercício da cidadania moderna. O enfermeiro enquanto agente 

promotor de saúde, especialista em enfermagem comunitária deve participar desta formação 

para a cidadania, desenvolvendo a sua atividade com base na evidência científica servindo-se 

dos seus recursos pessoais adquiridos ao longo do tempo. 

Na atualidade revemo-nos na construção de uma cidadania ativa estruturante de um projeto 

reflexivo de autoidentidade que aposta em reposicionar a pessoa através do saber (Santos, 

2012). Partilhamos da opinião da autora quando defende que educar para uma cidadania ativa 

é um processo emancipatório onde a atividade do sujeito é fundamental na construção da sua 

identidade, numa lógica de construção pedagógica do sujeito pelo próprio sujeito mediada por 

educadores. Assim, é necessário ensinar e aprender a cidadania. A cidadania é uma cultura a 

construir e a educação é chamada a intervir nessa construção. 

Não queremos deixar de mencionar Benner (2007), que descreve o enfermeiro especialista 

como aquele que domina as múltiplas dimensões estabelecidas pelas teorias, garantindo os 

limites da flexibilização do seu uso frente às reais necessidades, por meio da intuição, 

raciocínio e experiências. Para este autor, o enfermeiro especialista pode também ser 

considerado um perito, que tem experiência, age e compreende cada situação de um modo 

global. Contudo, nem todos os enfermeiros especialistas podem ser considerados peritos, uma 

vez que a experiência é considerada fundamental para atingir estas competências. Enquanto 

enfermeiros, colocaremos ao dispor dos cidadãos toda a nossa intuição, raciocínio e 

experiência, esperando e acreditando que seremos capazes de promover a cidadania e o 

caminho para a capacitação e consequente ganho em saúde e melhoria da qualidade de vida 

dos mesmos. 

Consideramos de vital importância o desenvolvimento de uma consciência cívica visada num 

processo de capacitação e aprendizagem para salvar vidas, enquanto conceitos integrativos e 
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evolutivos em sociedade. Se os cidadãos não detiverem adequada informação sobre as 

diretrizes para as boas práticas em SBV, estes poderão prestar socorro incorreto às vítimas 

acarretando prejuízos à reanimação. Esta capacitação pode ser reforçada pela utilização dos 

meios tecnológicos disponíveis para a divulgação e difusão de informações úteis sobre saúde, 

por forma a melhorar as suas habilidades e competências para lidar com as tecnologias que 

disponibilizam diversificadas fontes de informação, contribuindo para uma melhoria efetiva 

da sua e-literacia em saúde, que lhes permitirá uma maior capacidade para analisar 

criticamente as informações obtidas e fomentar uma aprendizagem fundamentada sobre os 

mais diversos domínios teóricos sobre saúde, como por exemplo o SBV. 

No âmbito desta preocupação foi desenvolvido este estudo, cujo problema de investigação 

será: Qual o nível de conhecimentos e competências sobre SVB, dos colaboradores da 

Câmara Municipal de Vila Real e relação com a e-Literacia em Saúde? 

A problemática deste estudo reconhece a dimensão das principais causas de mortalidade e 

morbilidade, constituindo as doenças circulatórias a principal causa que conduz à paragem 

cardiorrespiratória (PCR) súbita, o que justifica a implementação de procedimentos simples, 

protocolados e eficazes, designados por SBV.  

Nos diversificados ramos da ciência, a investigação inicia-se com a formulação do problema 

que se pretende investigar. Na enfermagem não é diferente, sendo uma etapa fundamental do 

processo de investigação científica. 

Para Fortin, Côté e Fillion (2009) o problema de investigação é um fenómeno em estudo, 

através de progressão lógica de elementos, de relação, de argumentos e de factos, sendo etapa 

crucial no processo de investigação. Referem ainda que a questão de investigação consiste 

numa interrogação explícita referente a um domínio que se deve explorar para assim se 

obterem novas informações e que serve de base à formulação do problema de investigação. 

Formulado o problema, importa referir a finalidade da investigação, que no presente estudo 

pretendeu contribuir para a capacitação dos colaboradores da CMVR em SBV, apostando na 

implementação de um projeto de intervenção com recurso a estratégias participativas. A 

consecução da finalidade é orientada pela definição de objetivos que passaremos a enunciar: i) 

caracterizar os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real no que respeita às variáveis 

sociodemográficas e profissionais; ii) avaliar os conhecimentos sobre SBV dos colaboradores 

da Câmara Municipal de Vila Real, antes e após a participação no projeto de intervenção 
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―Capacitar para salvar‖; iii) avaliar as competências demonstradas em SBV dos colaboradores 

da CMVR após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖; iv) avaliar a 

e-literacia em saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a participação 

no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖; v) analisar a relação entre a e-literacia em 

saúde e os conhecimentos sobre SBV colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após 

a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖; vi) Analisar a relação entre 

as competências em SBV e a e-literacia em Saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de 

Vila real, após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖ . 

O presente trabalho tem na sua estrutura o enquadramento teórico essencial para compreensão 

da problemática em estudo, abordando: a definição de SBV, contextualizando a sua 

abordagem histórica; abordagem da paragem cardiorrespiratória, quanto aos seus fatores de 

risco, causas e reconhecimento. Ainda neste ponto, se faz referência à cadeia de sobrevivência 

e às etapas e procedimentos do SBV no adulto e suas complicações, realiza-se uma descrição 

sobre os riscos para o reanimador, a importância do número de emergência médica e a 

legislação vigente em Portugal sobre a temática. Por fim faz-se uma breve abordagem ao 

conceito de empowerment e aos conceitos de literacia e e-literacia em saúde. 

A seguir ao enquadramento teórico é explicitado o plano metodológico para a realização da 

investigação que integra o desenho de investigação e seus elementos constituintes. Dá-se 

continuidade à apresentação e discussão dos resultados, e por fim sumariam-se as principais 

conclusões. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

O conhecimento sobre determinado assunto é segundo Rey (1999) como ―o conjunto de 

informações, ideias e conceitos acumulados na memória de um indivíduo e, de um grupo ou 

de uma sociedade‖ (p.176). Consideramos que é enriquecedor e essencial proceder ao 

enquadramento teórico da temática a investigar, privilegiando os seguintes temas: definição 

de SBV com a abordagem histórica do SBV; PCR, cadeia de sobrevivência; reconhecimento 

da PCR; SBV no adulto (etapas e procedimentos); riscos para o reanimador; número de 

emergência médica; legislação em Portugal sobre a prestação e omissão de auxílio a uma 

vítima; empowerment, enquanto processo pretende favorecer a participação dos cidadãos e 

por último e-literacia em saúde, que assenta essencialmente na capacidade do cidadão para, 

através do acesso a fonte de informação electrónica, desenvolver competências promotoras da 

sua autonomia para tomar decisões sobre a sua saúde. 

2.1. Definição de suporte básico de vida  

Todos os dias podem ocorrer situações inesperadas, e a todo o instante os indivíduos estão 

sujeitos a desempenhar o papel de socorristas ou serem socorridos. 

Possuir conhecimentos e habilidades para prestar auxílio de forma adequada e sistemática a 

um qualquer cidadão que dele necessita pode representar a diferença entre a vida e a morte de 

um ser humano. É portanto de vital importância a obtenção de conhecimentos em SBV. 

Citando Martins (2004) ―nesta partilha de responsabilidades cada cidadão deve ser um 

participante ativo da sua segurança e da segurança coletiva‖ ―cada um de nós tem o dever 

cívico de desenvolver uma verdadeira apetência de preparação face ao perigo‖ (p.33). 

Qualquer que seja o ambiente onde o cidadão está inserido, este tem em si a responsabilidade 

de prestar toda a assistência para o qual está capaz e lhe seja possível.  

Apesar de existirem diversas definições de SBV constata-se um registo homogéneo nos seus 

significados, procurando-se o recurso a fontes mais atuais e pertinentes. Já em 2007 Marchi e 

Názario definem SBV como ―medidas iniciais e imediatas aplicadas à vítima, fora do 

ambiente hospitalar, onde são realizadas ações por pessoal treinado na tentativa de manter os 

sinais vitais – respiração, pulsação, temperatura e pressão arterial -, evitando o agravamento 

de lesões‖ (p.18). 
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Rocha (2011), refere que SBV compreende o atendimento prestado a uma vítima de mal 

súbito ou trauma, visando à manutenção de seus sinais vitais e à preservação da vida, além de 

evitar o agravamento das lesões existentes, até que uma equipa especializada possa transportá-

la ao hospital e oferecer um tratamento definitivo. 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) refere-se ao Suporte Básico de Vida, 

como um conjunto de medidas e procedimentos técnicos, que permitem ganhar tempo, 

mantendo alguma circulação e ventilação na vítima até à chegada de um socorro mais 

diferenciado, capaz de instituir procedimentos de Suporte Avançado de Vida (INEM, 2012). 

Das definições apresentadas todas convergem para apresentar o SBV como um conjunto de 

técnicas e procedimentos considerado o primeiro atendimento a ser implementado em vítimas 

que estejam a correr risco de vida, podendo recebê-los na rua, em ambiente doméstico ou 

profissional. 

O SBV integra um dos quatro elos que compõem a cadeia de sobrevivência que será abordada 

mais adiante. Quanto aos objetivos do SBV são enumerados a preservação das condições 

vitais da vítima e do seu transporte sem causar traumas ou danos ocorridos durante 

manipulação e remoção inadequada. O socorrista deve ter como princípio básico evitar o 

agravamento das lesões e procurar estabilizar, de forma imediata, as funções respiratórias e 

hemodinâmicas do paciente (Rocha, 2011).  

As manobras de SBV são suscetiveis de ser aprendidas por qualquer pessoa. Estas, devem ser 

iniciadas o mais precocemente e rapidamente possível no local onde ocorreu o acidente, desde 

que existam condições de segurança, quer para a vítima quer para o prestador de cuidados. A 

variável tempo assume importância incontestável no que respeita ao sucesso da reanimação 

cardiorrespiratória. Uma rápida intervenção na realização das manobras de SBV aumenta a 

probabilidade de sobrevivência da vítima, desde que as pessoas que as praticam as saibam 

realizar de forma eficiente e eficaz. 

2.2. Abordagem histórica sobre o suporte básico de vida 

No antigo Egito há cerca de 3500 anos, nasceu mais uma primitiva técnica de reanimação 

cardiorrespiratória conhecida como método de inversão. Esta técnica baseava – se em 

pendurar as vítimas pelos pés, aplicar pressão no tórax, com o objetivo de assistir o indivíduo 
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na expiração, existindo um período de relaxamento correspondente ao tempo de expiração da 

vítima (Cáceres, Céspedes, Campos & Gompertz, 2005-2006).  

Vários séculos antes, foi sugerido por Andreas Vesalius e Phillipus Paracelsus o uso de um 

tubo em vítimas PCR com o objetivo de prestar assistência respiratória. Esta abordagem às 

vítimas dará origem às bolsas de ventilação, que na atualidade correspondem ao ambu 

(Cáceres et al., 2005-2006). 

Na bíblia foram também encontradas descrições alusivas a casos de ressuscitação 

cardiorrespiratória. A primeira referência à respiração boca a boca, é nela descrita, quando o 

profeta Elias ressuscitou uma criança aparentemente morta.  

Feitiçarias, chicotadas corporais também foram relatadas ao longo do processo histórico 

evolutivo como técnicas de ressuscitação. Seriam utilizados instrumentos para produzir vento, 

fogo com o propósito de ressuscitar a vítima. O primeiro relato da respiração boca a boca 

surge em 1744, altura em que Tossach realizou esta técnica insuflando ar nos pulmões 

pressionando em simultâneo as narinas de uma pessoa vítima de acidente numa mina de 

carvão. É possível que o puritanismo da época vitoriana impedisse a aceitação de qualquer 

método que envolvesse o contacto labial (Souza & Grassea, 2007). Só a partir de 1950, a 

ventilação boca a boca foi redescoberta e universalmente aceite como método de eleição 

(Conselho Português de Ressuscitação, 1998). 

Os autores mencionados referem também que foi em 1878 que Boehm descreveu a técnica da 

ressuscitação que incluía compressões no tórax da vítima. Este procedimento terá dado início 

ao primeiro método de suporte de circulação em tórax fechado, onde eram aplicadas 

inicialmente pressões rítmicas no tórax de gatos, tendo-se depois aperfeiçoando a técnica até 

ao início do surgimento SBV. A técnica de massagem cardíaca aberta veio a tornar-se o 

método de referência no tratamento da paragem cardíaca até 1960 quando Kouwenhoven, 

Jude, e Knickerbocker publicam um artigo sobre massagem cardíaca externa. Como coincidiu 

com o renascimento da respiração boca a boca já aceite em 1950, o ano de 1960 pode ser 

considerado o ano em que nasceu a moderna reanimação cardiorrespiratória. 

Na década de 60, por intermédio de organizações internacionais, surgiram propostas para a 

realização de treino de procedimentos de urgências, técnicas básicas e avançadas. Começa 

então a desenvolver-se a assistência em ressuscitação e emergência cardiorrespiratória através 

de programas sistemáticos. Na década de 80, foi padronizado o atendimento pediátrico e 
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neonatal para ressuscitação cardiorrespiratória denominado SBV e Suporte Avançado de Vida 

Pediátrico. 

A existência de situações extremas levaram o homem a ter de aprender a conviver com elas, a 

adaptar-se e adoptar e desenvolver inúmeros comportamentos no sentido de solucionar 

diversas situações de emergência.  

Nos séculos XVII e XVIII a percepção da necessidade e importância de prestar socorro ganha 

enfâse em teatros de batalha napoleónicos, onde eram testemunhados cenários de horror que 

levaram à criação de ambulâncias que transportavam médicos, medicamentos e cofres com o 

objectivo de socorrer os feridos de guerra. Estas ambulâncias não eram mais do que carroças 

manuseadas por auxiliares sanitários. Foram também criados os primeiros hospitais de 

campanha para tratar feridos de guerra no próprio cenário de guerra, cuidados que eram 

prestados por pessoal treinado para o efeito. As ambulâncias que recolhiam os feridos no local 

da ocorrência dos ferimentos transportavam-nos para o hospital. Na viagem os feridos já 

poderiam ser assistidos, sendo-lhes prestados os primeiros cuidados logo após os ferimentos. 

Os seus criadores, Pierre François Percy e Dominique Larry, davam assim passos importantes 

para a metodologia de implementação do socorro e emergência medica que foi evoluindo ao 

longo das gerações mas que perdura até aos dias de hoje (Mateus, 2007). 

2.3. Paragem cardiorrespiratória  

A PCR tem sido apontada como a principal causa de mortalidade no mundo inteiro sendo 

estando associada às doenças cardiovasculares.  

De facto, segundo a OMS, nas últimas décadas, as doenças cardiovasculares têm sido a 

primeira causa de morte no mundo. ―Nos Estados Unidos, estima-se que 250 mil pessoas 

morrem por ano em decorrência das doenças coronárias antes de chegar ao hospital‖ 

(Governo do Estado de São Paulo, 2011, p.47).  

No que respeita ao espaço europeu a doenças cardiovasculares continuam a ser a principal 

causa de mortalidade na população, apesar da tendência de decréscimo verificada nos últimos 

anos, a incapacidade que provoca gera um importante impacto económico (PNS, 2012-2016). 

Segundo dados do European Resuscitation Council (ERC) a PCR súbita, afecta anualmente na 

europa entre 350 000 a 700 000 pessoas (European Resuscitation Council, 2010). 
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Em Portugal são também as doenças cardiovasculares quem constitui um dos problemas mais 

graves para a população e a maior parte das mortes evitáveis associa-se à doença coronária, 

ocorrendo em contexto extra-hospitalar (INEM, 2015). No Plano Regional de Saúde do Norte 

(2014-2016) verifica-se que na região norte, no triénio 2008-2010, as doenças do aparelho 

circulatório constituíram a principal causa de morte e que doenças cerebrocardiovasculares 

são também nesta área geográfica de Portugal a principal causa de mortalidade 

(Administração Regional de Saúde do Norte). 

Numa revisão das definições propostas sobre PCR, Aehlert (2007) refere-a como ausência de 

atividade mecânica cardíaca, confirmada pela ausência de pulso detectável, inconsciência e 

apneia ou respiração agónica ou arfante, comummente chamada de paragem cardíaca.  

Representa um momento de intenso stresse para os familiares das vítimas e também para os 

profissionais da saúde. A probabilidade de sobrevivência está vinculada a um rápido e 

competente atendimento à vítima, com a finalidade do retorno dos sinais vitais (ventilação e 

circulação espontâneos). 

Oliveira (2009) menciona que uma pessoa está em PCR quando não apresenta sinais de 

circulação sanguínea, portanto, se não existirem batimentos cardíacos ou estes sejam 

ineficazes. Rocha (2011) expande a sua definição dizendo que: 

a vítima interrompe os movimentos respiratórios, mas o coração pode continuar 

bombeando sangue durante alguns minutos e a circulação continua enviando oxigênio 
dos pulmões para os tecidos. Se houver uma intervenção precoce, é possível reverter o 

quadro e prevenir a parada cardíaca. Do contrário, ocorrerá interrupção do 

funcionamento do coração enquanto bomba cardíaca, a circulação será suspensa e o 
quadro se agravará com parada cardiorrespiratória. (p.17)  

Buist, Moore, Bernard, Waxman, Anderson e Nguyen (2002), referem que uma das 

complicações mais graves para a vida humana é a PCR inesperada. Apesar da existência de 

equipas de reanimação altamente qualificadas e de avanços teóricos e técnicos na reanimação 

cardiorrespiratória, o risco de morte ainda permanece entre os 50 e os 80%. 

Numa situação de PCR é absolutamente fundamental que se iniciem rapidamente manobras 

de reanimação cardiorrespiratória. É imprescindível que as medidas adoptadas em situações 

de PCR sejam comprovadamente eficazes e iniciadas no imediato diagnóstico da situação 

(Smeltezer & Bare, 2005, cit por Bastos, Machado e Souza, 2008). 

Segundo Pazin-Filho, Dos Santos, De Castro, Bueno e Schmidt a PCR é uma situação 

dramática, responsável por elevada morbilidade e mortalidade, mesmo quando há um 
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atendimento ideal. Na sua ocorrência o tempo é variável importante, estimando-se que, a cada 

minuto que o indivíduo permaneça em paragem, 10% de probabilidade de sobrevida sejam 

perdidos (2003). 

Existem várias definições de paragem cardiorrespiratória na literatura, porém, todos os 

autores afirmam a gravidade da ocorrência, bem como as consequências graves que lhe estão 

associadas. 

2.3.1. Factores de risco da paragem cardiorrespiratória 

Segundo Woods, Froelicher e Motzer, um factor de risco é uma característica ou 

comportamento que predispõe para uma determinada situação clínica (2008). 

De uma diversidade de factores de risco, existem uns que podem ser controlados ou 

modificados e outros não, mas todos influenciam de algum modo a sobrevivência de um 

cidadão numa paragem cardiorrespiratória. Entende-se por factores controláveis também 

designados de modificáveis, aqueles que o profissional de saúde pode tratar e modificar sendo 

que a soma destes factores contribui para o aumento do aparecimento de inúmeras 

complicações, designadamente as cardiorespiratórias. Os fatores ditos não controláveis ou não 

modificáveis são todos aqueles que não podem prevenidos, tratados ou seja, modificados 

(Malachias, 2010). 

No âmbito da paragem cardiorrespiratória a literatura refere como fatores a serem controlados 

ou modificados a diabetes, a hipertensão arterial, a doença arterial coronária, a 

hipercolesterolémia, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, a obesidade e o stress.  

De entre os factores de risco não controláveis ou modificáveis para paragem 

cardiorrespiratória, surgem a história familiar de paragem cardíaca súbita, os distúrbios 

cardíacos congénitos e a idade avançada. 

2.3.2. Causas da paragem cardiorrespiratória  

Qualquer pessoa pode sofrer uma PCR, isso torna fundamental saber como agir e atuar 

perante uma situação destas, em que a taxa de sobrevivência diminui rapidamente a cada 

minuto que passa. A probabilidade de ocorrerem lesões cerebrais aumenta, se não houver 

reanimação cardiopulmonar imediata. Em poucos segundos estas pessoas ficam inconscientes 

por falta de aporte sanguíneo ao cérebro. 
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As manobras de SBV têm o intuito de fazer chegar algum fluxo sanguíneo ao cérebro 

aumentando a viabilidade da preservação das funções deste. De entre os vários autores são 

numerosas e diversificadas as causas que podem conduzir a uma PCR: o ataque cardíaco, o 

choque hipovolémico, ou séptico, afogamento, trauma, electrocução envenenamento, 

aspiração de corpo estranho Oliveira (2009); obstrução de vias aéreas por queda da língua na 

faringe posterior; obstrução de vias aéreas por corpo estranho, afogamento; acidente vascular 

encefálico; fumo; overdose de drogas; trauma cranioencefálico Rocha (2011). Segundo 

Aehlert (2007), a PCR surge na sequência de causas cardíacas ou não cardíacas. Como causas 

cardíacas são referidas a doença arterial coronária, arritmias cardíacas, enfarte agudo do 

miocárdio, doença valvular cardíaca, miocardite ou mio cardiopatia, intervalo QT prolongado, 

doença cardíaca congénita, tumor intracardíaco, síndrome de wolf-parkinson-white (tipo de 

síndrome de pré-excitação, caracterizada por um empastamento da fase ascendente do 

complexo QRS (onda delta) e QRS alargado, tamponamento cardíaco. Como causas não 

cardíacas o autor identifica a embolia pulmonar, engasgo e asfixia, ingestão de drogas 

(prescritas ou não), o abuso de substâncias, o acidente vascular cerebral, a hipercalémia ou 

hipocalémia, a hiperglicemia ou hipoglicemia, a hipotermia e a hipoxia, o alcoolismo, as 

reações alérgicas e o choque eléctrico. 

Enunciadas as principais causas de PCR é fundamental o seu reconhecimento para que os 

procedimentos de SBV possam ser iniciados em tempo útil e neste sentido assume relevância 

a capacitação do cidadão para uma intervenção segura e eficaz. 

2.3.3. Reconhecimento da paragem cardiorrespiratória  

A detecção e tratamento precoce da paragem cardiorrespiratória é fator determinante para a 

manutenção da sobrevivência, evitando o comprometimento neurológico que resulta da falta 

de aporte de oxigénio ao cérebro que levam a sequelas graves e potencialmente irreversíveis. 

De acordo com Buist et al (2002), as paragens cardiorrespiratórias são habitualmente 

precedidas por sinais de instabilidade clínica. Estes sinais deveriam ser identificados 

atempadamente para que o utente possa ser assistido prevenindo a deterioração progressiva e 

aparecimento de sequelas. 

Bastos, Machado e Souza (2008), afirmam que no processo do atendimento de emergência ao 

utente é de determinante importância a identificação precoce da PCR, através de sinais e 

sintomas, uma vez que a demora no atendimento diminuirá a sua sobrevivência. 
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Rocha (2011) refere que a tríade característica de paragem cardiorrespiratória é a presença de 

―vítima inconsciente, ausência de respiração e ausência de pulso em grande artéria (o 

principal sinal da parada cardiopulmonar, sendo o mais específico – ausência de pulso 

carotídeo no adulto e braquial no bebé) ‖ (p. 17). O autor chama a atenção ainda para o facto 

de:  

a midríase bilateral é um sinal tardio, ocorre em até 45 segundos após a parada 
cardíaca e pode aparecer em outras situações. Assim sendo, não utilizar a dilatação das 

pupilas para o diagnóstico da parada ou para definir que a vítima está com lesão 

cerebral irreversível. (p.17) 

Rocha (2011) refere também que a ausência de aporte de oxigénio através do sangue às 

células compromete gravemente a funcionalidade e viabilidade cerebral. Os órgãos que 

possuem maior sensibilidade à isquemia tecidular são o cérebro e o coração. A lesão cerebral 

torna-se geralmente irreversível após cinco a seis minutos (morte cerebral).  

Quando o cidadão está em paragem cardiorrespiratória tem interrupção da circulação 

sanguínea, como resultado da ausência ou ineficácia da atitude mecânica cardíaca. A cessação 

da circulação e a isquemia tecidular e orgânica resultante podem causar morte celular, 

orgânica e do paciente, se não for rapidamente revertida. Clinicamente, o paciente não 

responde, está apnéico e sem pulso detectáveis. A hipóxia cerebral faz com que a vítima perca 

a consciência e pare de respirar, embora seja possível observar respirações agónicas durante 

os primeiros minutos após uma paragem cardíaca súbita. 

Tendo presente o processo de rápida disfunção cerebral quando ocorre uma situação de 

paragem, compreendemos facilmente o quão importante é agir de imediato na assistência 

eficiente e eficaz ao cidadão que necessita de SBV. A Reanimação Cardiorrespiratória é 

seguramente a técnica que qualquer cidadão presente no momento da ocorrência pode e deve 

por em prática para retardar a lesão cerebral assegurando algum fluxo sanguíneo até á 

chegada de profissionais especializados para a implementação de medidas de SBV. 

2.4. Cadeia de sobrevivência  

A cadeia de sobrevivência é referida como um conjunto de ―ações que relacionam a vítima de 

paragem cardíaca súbita com a sobrevida‖ (European Resuscitation Council, 2010, p. 17). 

O INEM refere que a Cadeia de Sobrevivência representa, simbolicamente, o conjunto de 

procedimentos que permitem salvar vítimas de PCR (INEM, 2015).  
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Diz ainda que à luz do conhecimento médico atual, se consideram três atitudes fundamentais 

que modificam o resultado no socorro à vítima que se encontra em PCR: 

1. Pedir ajuda, acionando de imediato o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM); 

2. Iniciar de imediato manobras de SBV; 

3. Aceder à desfibrilhação tão precocemente quanto possível mas apenas quando indicado. 

Estes procedimentos ocorrem de forma encadeada sucedendo-se de forma sistemática e 

constituem uma cadeia de atitudes representadas por elos. Cada elo articula o procedimento 

anterior com o seguinte. Neste âmbito, surge conceito de Cadeia de Sobrevivência, composta 

por quatro elos ou ações criteriosamente definidos. A articulação eficaz entre os vários elos é 

fundamental e vital para que os procedimentos resultem na manutenção e preservação da vida. 

 

           

Fonte: INEM, 2015 

Figura 1 - Elos da Cadeia de Sobrevivência  

Seguidamente descrevem-se os quatro elos da cadeia de sobrevivência propostos pelo INEM 

(2015): 

i) Acesso precoce ao Sistema Integrado de Emergência Médica – 112:  

O SIEM assegura o início da Cadeia de Sobrevivência. Cada minuto sem se chamar o socorro 

reduz a possibilidade de sobrevivência da vítima. Para o funcionamento adequado deste elo é 

fundamental que quem presencia uma determinada ocorrência seja capaz de reconhecer a 

gravidade da situação e saiba ativar o sistema, ligando adequadamente 112 (para poder 

informar o quê, onde, como e quem). A incapacidade de adoptar estes procedimentos significa 

falta de formação. A consciência de que estes procedimentos podem salvar vidas humanas 

deve ser incorporada o mais cedo possível na vida de cada cidadão; 
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ii) Inicio precoce do suporte básico de vida :  

Para que uma vítima em perigo de vida possa ter maior probabilidade de sobrevivência é 

fundamental que sejam iniciadas manobras de SBV de imediato e no local onde ocorreu a 

situação. Isto só se consegue se quem presencia a situação tiver a capacidade de iniciar o 

SBV. 

O SBV quando aplicado de forma eficiente permite ganhar tempo, mantendo algum fluxo 

circulatório e alguma ventilação na vítima, até à chegada de medidas de Suporte mais 

diferenciado e profissionalizado ao local da ocorrência. 

iii) Desfibrilhação precoce:  

A maioria das PCR no adulto ocorre devido a uma perturbação do ritmo cardíaco a que se 

chama Fibrilhação Ventricular (FV). Esta perturbação do ritmo cardíaco caracteriza-se por 

uma atividade eléctrica caótica de todo o coração, em que não há contração do músculo 

cardíaco e, como tal, não é bombeado sangue para o organismo. O único tratamento eficaz 

para esta arritmia é a desfibrilhação que consiste na aplicação de um choque eléctrico, 

externamente a nível do tórax da vítima, para que a passagem da corrente eléctrica pelo 

coração pare a atividade caótica que este apresenta. A desfibrilhação eficaz é determinante na 

sobrevivência de uma PCR. 

Este elo da cadeia, à semelhança de todos os outros, deve ser o mais precoce possível. A 

probabilidade de conseguir tratar a FV com sucesso depende do factor tempo. A 

desfibrilhação logo no 1º minuto em que se instala a FV pode ter uma taxa de sucesso 

próxima dos 100%, mas ao fim de 8-10 minutos a probabilidade de sucesso é quase nula 

(INEM, 2015).  

iv) Suporte avançado de vida  precoce:  

Este elo da cadeia de sobrevivência é também determinante, uma ―mais-valia‖. A 

desfibrilhação nem sempre é por si só eficaz para recuperar uma vítima, ou até nem ser 

indicada. Com medidas de suporte avançado de vida (SAV) conseguem-se uma ventilação 

mais eficaz, através da entubação endotraqueal (apenas realizadas por profissionais 

especializados) e uma circulação também eficaz através da administração de fármacos para o 

efeito. Idealmente, o SBV deve ser iniciado ainda na fase pré-hospitalar e mantido no hospital 

até absoluta estabilização das vítimas recuperadas de PCR. 
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Integram também este elo os cuidados pós-reanimação, que têm o objectivo de manter e 

preservar as funções do cérebro e coração (INEM, 2015). 

Para que o resultado final de implementação da Cadeia de Sobrevivência culmine de forma 

efetiva numa vida salva cada um dos elos da cadeia deve ser igualmente importante e vital e  

ter a mesma força. De nada serve ter o melhor Suporte Avançado de Vida se quem presencia a 

paragem cardiorrespiratória não souber ligar o número de emergência médica 112, pois a 

ajuda diferenciada nunca chegará e a vítima morrerá. 

2.5. Suporte básico de vida no adulto (etapas e procedimentos) 

O SBV compreende um conjunto de etapas e procedimentos sequenciais que devem ser 

colocados em prática para que este seja bem-sucedido. 

O SBV inclui as seguintes etapas: 

 Avaliação inicial; 

 Manutenção de via aérea permeável; 

 Compressões torácicas e ventilação com ar expirado. 

Esta sequência de procedimentos, após a avaliação inicial, segue as etapas ‗ABC‘, com as 

cujas iniciais provêm dos termos ingleses Airway, Breathing e Circulation: 

A - Via Aérea (Airway); 

B - Ventilação (Breathing); 

C - Circulação (Circulation). 

Seja qual for a situação socorrista deve começar sempre por avaliar as condições de segurança 

antes de abordar a vítima. 

O SBV implica que seja praticado sem recurso a qualquer equipamento específico. A 

utilização de algum equipamento para permeabilizar a via aérea (exemplo: tubo orofaríngeo) 

ou de máscara facial para as insuflações ou ventilação com ar expirado (exemplo: máscara de 

bolso) implica a designação de SBV com adjuvantes de via aérea. 

Para serem executadas as manobras de SBV, a vítima deverá estar em decúbito dorsal, no 

chão ou num plano duro. Se tal não se verificar, e a vítima estiver por exemplo, numa cama, 

as manobras de SBV e principalmente as compressões torácicas, não serão eficazes porque 

existirá absorção da força exercida, pelas molas ou espuma do próprio colchão. 
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Se a vítima se encontrar em decúbito ventral, se possível, deve ser rodada em bloco, isto é, 

deve manter-se mantendo o alinhamento da cabeça, pescoço e tronco. O reanimador deve 

estar junto da vítima, para, caso seja necessário poder fazer insuflações e compressões sem ter 

que se deslocar significativamente (INEM, 2012). 

Em 2015, o ERC, conselho sediado na Bélgica, que tem a responsabilidade de definir as 

linhas de orientação para a prática da reanimação cardiorrespiratória na europa, cuja missão é 

preservar a vida humana através de um grande nível de qualidade em termos de reanimação 

acessível a todos, atualizou e recomendou para o SBV no adulto a seguinte sequência de 

ações: 

1. Assegurar que a vítima e os presentes estão em segurança; 

Verificar se a vítima responde: Abanar suavemente os ombros e perguntar em voz alta – 

Sente-se bem? 

2. a) Se responde: 

• Deixar a vítima na posição em que está, desde que não fique em maior risco;                                      

• Tentar perceber o que se passa com a vítima e pedir ajuda se necessário.      

Reavaliá-la regularmente. 

      b) Não responde: 

• Gritar por ajuda e ligar o 112- abandonar momentaneamente a vitima para   

obter ajuda apenas se não tiver outra opção. Hoje em dia praticamente todos 

os cidadãos possuem telemóvel, a partir do qual poderão ligar o número de 

emergência médica sem ter de abandonar a vítima.  

– Virar a vítima de costas e abrir a boca com extensão do pescoço e elevação 

do queixo; 

– Colocar a mão na testa e inclinar suavemente a cabeça para trás; 

– Com a ponta dos dedos segurar a ponta do queixo da vítima elevando-a para 

abrir a via aérea. 

3. Com a via aérea permeável ver, ouvir e sentir (VOS) se a vítima respira durante 10 

segundos: 

           • Ver se há movimentos torácicos; 

           • Ouvir se da boca da vítima vêm sons respiratórios; 

                     • Sentir, com a face, se há sopro de ar vindo da vítima; 

                     • Concluir se a respiração é normal, anormal ou ausente. 
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Nos primeiros minutos a seguir à paragem cardiorrespiratória a vítima pode realizar 

movimentos respiratórios em esforço ou mesmo inspirações ocasionais, lentas e ruidosas. Não 

confundir esta respiração agónica com respiração normal. VOS até 10 segundos para avaliar 

se a vítima tem respiração normal. Se houver dúvidas sobre se a respiração é normal ou não, 

proceder como se não fosse. 

4a. Se a respiração é normal: 

• Colocar a vítima em posição lateral de segurança; (PLS) 

• Aguardar a chegada de ajuda diferenciada já ativada;  

• Continuar a monitorizar se a respiração é normal. 

4b. Se a respiração não é normal ou está ausente: 

• Mandar alguém procurar e trazer um desfibrilhador automático externo 

(DAE) se existir (A desfibrilhação nos primeiros 3-5 minutos após o colapso 

pode significar taxas de sobrevivência entre 50-70%.).  

• Iniciar compressões torácicas da seguinte forma: 

– Ajoelhar ao lado da vítima; 

– Colocar a base de uma das mãos no centro do tórax da vítima; (na metade 

inferior do osso do meio do tórax -esterno); 

– Colocar a base da outra mão sobre a primeira; 

– Entrelaçar os dedos das mãos e assegurar que as compressões não são feitas 

sobre as costelas das vítimas. 

Manter os braços esticados. Não fazer nenhuma pressão sobre o abdómen 

superior nem sobre a extremidade inferior do osso do esterno (apêndice 

xifóide); 

– Colocar-se na vertical em relação ao tórax da vítima e pressionar o esterno 

para o deprimir pelo menos 5cm (sem exceder 6cm); 

– Depois de cada compressão, aliviar a pressão sobre o tórax, sem perder o 

contacto da mão com o esterno da vítima; repetir com uma frequência de 

100/120 min-1 (sem exceder 120min-1) 

– O tempo de compressão e relaxamento devem ser iguais. 

5a. Combinar compressões torácicas com ventilações: 

• Depois de 30 compressões torácicas abrir de novo a via aérea, inclinar a 

cabeça e elevar o queixo; 



 

 

37 

 

• Colocar a palma da mão na testa da vítima e com o indicador e polegar pinçar 

e ocluir o nariz; 

• Manter o queixo elevado e a boca aberta; 

• Fazer uma inspiração normal, selar bem os lábios em torno da boca da vítima; 

• Soprar progressivamente para dentro da boca da vítima, durante 1 segundo 

como numa respiração normal, verificando se o tórax se eleva; o que no seu 

conjunto constitui uma respiração eficaz; 

• Manter a inclinação da cabeça e o queixo elevado, afastar a boca da vítima e 

verificar o tórax a retrair à medida que o ar sai; 

• Fazer outra inspiração normal e voltar a soprar para dentro da boca da vítima 

para fazer duas ventilações eficazes. As duas ventilações não devem demorar, 

no total, mais de 5 segundos. Recolocar, sem demora, as mãos na posição 

correta sobre o esterno e fazer mais 30 compressões torácicas; 

• Manter compressões torácicas e ventilações eficazes numa relação de 30:2; 

• Só parar, para reavaliar a vítima, se esta revelar sinais de despertar: mexer, 

abrir os olhos, e respirar normalmente. Se não for este o caso não interromper a 

reanimação. 

Se a insuflação de ar não fez subir o tórax como numa inspiração normal, antes de voltar a 

tentar:              

                    • Ver se há algum obstáculo na boca da vítima e removê-lo; 

• Reconfirmar a inclinação da cabeça e a tração do queixo; 

 • Não fazer mais de duas tentativas de ventilação antes de retomar as 

compressões torácicas. 

Se há mais do que um reanimador, devem trocar de posições no SBV cada 2 minutos para 

prevenir o cansaço. Assegurar que o tempo de interrupção para a troca de reanimadores é 

mínimo. 

5b. A reanimação feita só com compressões torácicas deve seguir o seguinte modelo: 

• O socorrista não treinado ou que não quer fazer ventilação à vítima faz só 

compressões torácicas; 

• Quando se fazem só compressões, estas devem se contínuas, com uma 

frequência de 100min-1 (sem exceder as 120min-1). 
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6. Manter a reanimação sem interrupções até: 

• Chegarem profissionais que tomem conta da ocorrência; 

• A vítima mostre sinais de estar a despertar: mexer, abrir os olhos e respirar 

normalmente, ou reanimador ficar exausto. 

É fundamental garantir que o SBV é executado de forma ininterrupta e com qualidade. O SBV 

é uma medida de suporte que permite manter a vítima viável até à chegada do SAV. A 

sequência de ações baseia-se na metodologia ABC: Via Aérea, Ventilação, Circulação; É 

fundamental saber como e quando pedir ajuda e iniciar precocemente as manobras de SBV. 

Em Portugal, as recomendações emanadas pelo ERC são promovidas e divulgadas pelo 

Conselho Português de Ressuscitação (CPR) que representa a ERC em Portugal e desenvolve 

a consciência social e cívica que permita consolidar a cadeia de sobrevivência (CPR, 2015). 

2.6. Problemas associados ao suporte básico de vida 

O SBV quando executado corretamente, permite manter a vítima viável até à chegada do 

SAV. No entanto podem ocorrer alguns problemas na implementação do mesmo. 

2.6.1. Problemas com a ventilação 

O principal problema que pode surgir com a ventilação é a insuflação de ar para o estômago, 

que pode levar à saída do conteúdo deste para a via aérea ou provocar a elevação do 

diafragma restringindo os movimentos respiratórios e tornar a ventilação menos eficaz. A 

realização de insuflações com grande velocidade, com grande quantidade de ar, num curto 

período de tempo aumenta a ocorrência de insuflação gástrica. Se detectada, não deve tentar 

resolver-se comprimindo o estômago, dado que apenas estará a causar regurgitação do 

conteúdo do mesmo. Quando a vítima é desconhecida, e não existe um equipamento de 

barreira para efetuar as insuflações boca a boca, recomenda-se que esta não seja realizada. De 

acordo com as novas guidelines de 2015 para SBV se o reanimador também não for portador 

do conhecimento necessário para efetuar ventilações eficazes, este não deverá realizar as 

mesmas e concentrar toda a sua ação nas compressões de forma continua. O reanimador 

deverá, nestas circunstâncias, passar á realização apenas de compressões torácicas a um ritmo 

de 100 -120/minuto (INEM, 2015).  
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2.6.2. Problemas com as compressões  

As compressões torácicas, mesmo quando corretamente executadas, geram apenas cerca de 25 

% do débito cardíaco normal. Se estas forem efectuadas com um posicionamento oblíquo em 

relação ao tórax pode haver rolamento da vítima e ocorrer diminuição da sua eficácia. O tórax 

deve descomprimir totalmente após cada compressão para que ocorra o retorno de sangue ao 

coração antes da próxima compressão optimizando o débito cardíaco. É possível que a 

realização de compressões torácicas possa causar fractura de articulações condro-costais 

(articulação das costelas com o esterno), lesão de órgãos internos, rotura do pulmão, do 

coração ou do fígado. Este risco é minimizado, se a execução for realizada corretamente. Em 

circunstância alguma a preocupação com as possíveis complicações do SBV deve impedir que 

o reanimador inicie de imediato as manobras de SBV, uma vez que a única alternativa ao SBV 

para a vítima que se encontra em PCR é a morte (INEM, 2012). 

2.6.3. Reavaliação e suspensão de manobras de SBV 

Mesmo que ao reanimador possa parecer em vão o socorro que está a prestar à vítima, este 

não deve suspender as manobras de SBV até que este entre em fadiga e não possa mais 

continuar o procedimento ou chegue apoio médico profissionalizado para implementar o SAV. 

Os esforços de reanimação só devem ser terminados por decisão médica (INEM, 2012). 

2.7. Posição lateral de segurança 

Como foi já referido anteriormente, se a vítima respira normalmente e está inconsciente, deve 

ser colocada em PLS. Quando uma vítima se encontra inconsciente em decúbito dorsal, 

mesmo que respire espontaneamente, pode desenvolver um quadro de obstrução da via aérea 

e deixar de respirar, devido ao relaxamento do palato mole e da epiglote. A via aérea pode 

também ficar obstruída por regurgitação do conteúdo gástrico, secreções ou sangue. É por isso 

vital que a vítima seja colocada numa posição que mantenha a permeabilidade da via aérea, 

que garanta a não obstrução por relaxamento do palato mole e epiglote, e permita a livre 

drenagem de qualquer fluido da cavidade oral, evitando a entrada do mesmo nas vias 

respiratórias, nomeadamente no caso de a vítima vomitar. Esta posição designa-se de PLS:  

A PLS deve respeitar os seguintes princípios:  

 Ser uma posição o mais ‗lateral‘ possível para que a cabeça fique numa 

posição em que a drenagem da cavidade oral se faça livremente;  
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 Ser uma posição estável;  

 Não causar pressão no tórax que impeça a respiração normal;  

 Possibilitar a observação e acesso fácil à via aérea;  

 Ser possível voltar a colocar a vítima em decúbito dorsal de forma fácil e 

rápida;  

 Não causar nenhuma lesão à vítima.  

Dever-se-á ter meticuloso cuidado para não causar nenhuma lesão adicional à vítima com a 

sua colocação em PLS. Por esta razão, quando existem suspeitas de traumatismo da coluna 

cervical, não está indicada a colocação da vítima em PLS. Só em caso de ser impossível 

manter a permeabilidade da vida aérea de outro modo, é que esta contraindicação poderá ser 

desrespeitada, mas mesmo nessas circunstâncias o princípio de alinhamento da coluna 

cervical deve ser cumprido (INEM, 2012). 

Segundo o INEM para colocar uma vítima em Posição Lateral de Segurança devem ser 

seguidos os seguintes passos:  

 Ajoelhar ao lado da vítima e estender-lhe as duas pernas;  

 Permeabilizar a via aérea, através da extensão da cabeça e elevação da mandíbula; 

 Retirar óculos e objetos volumosos (chaves, telefones, canetas etc.) dos bolsos da 

vítima, alargar a gravata (se apropriado) e desaperte o colarinho;  

 Colocar o braço da vítima, mais próximo de si, dobrado a nível do cotovelo, de forma 

a fazer um ângulo recto com o corpo da vítima ao nível do ombro e com a palma da 

mão virada para cima;  

 Dobrar o outro braço sobre o tórax e encoste a face dorsal da mão à face da vítima do 

lado do reanimador;  

 Com a outra mão segurar a coxa da vítima, do lado oposto ao seu, imediatamente 

acima do joelho e levanta-la, de forma a dobrar a perna da vítima a nível do joelho;  

 Manter uma mão a apoiar a cabeça e puxe a perna, a nível do joelho, rolando o corpo 

da vítima na sua direção, para espaço criado para o efeito;  

 Ajustar a perna que fica por cima de modo a formar um ângulo recto a nível da coxa e 

do joelho;  

 Se necessário, ajustar a mão sob a face da vítima para que a cabeça fique em extensão  

 Verificar se a via aérea se mantém permeável, certificando-se que a vítima respira 

normalmente (se fizer ruído reposicione a cabeça). 
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Caso a vítima permaneça em PLS por um longo período de tempo, ao fim de 30 minutos deve 

ser colocada sobre o lado oposto, para diminuir assim, o risco de lesões que possam resultar 

da compressão sobre o ombro.  

Se a vítima deixar de respirar de forma espontânea deverá ser colocada em decúbito dorsal, 

ser reavaliada e iniciar SBV. 

Deve-se ter bem presente que as vítimas inconscientes que respiram devem ser colocadas em 

PLS, desde que não haja suspeita de trauma. A colocação da vitima em PLS visa permitir 

manter a permeabilidade da via aérea e evitar a entrada de conteúdo gástrico na mesma 

(INEM, 2012). 

Para voltar a por a vítima que se encontra em PLS em decúbito dorsal deverá proceder-se do 

seguinte forma: 

 Ajoelhar por trás da vítima;  

 Apoiar com uma mão a anca da vítima e estenda a perna que está por cima com a 

outra alinhando-a;  

 Sem deixar de apoiar a anca retirar a mão que se encontra sob a face da vítima e 

coloque o braço sobre o tórax, ao longo do corpo;  

 Mantendo uma mão a segurar a anca da vítima, apoie com a outra a cabeça;  

 Com um movimento seguro e firme puxar ao nível da coxa, rolando a vítima sobre as 

suas coxas, mantendo simultaneamente outra mão a apoiar a cabeça;  

 Afastar progressivamente de forma a acompanhar o movimento da vítima até esta 

estar em decúbito dorsal;  

 Estender o outro braço ao longo do corpo.  

Após a realização dos procedimentos descritos, a vítima deve ser reavaliada e se necessário 

devem ser iniciadas manobras de reanimação (INEM, 2012). 

2.8. Obstrução da via aérea  

Segundo o INEM a Obstrução da Via Aérea (OVA) é uma emergência que se não for 

detectada e resolvida rapidamente, leva á morte em minutos. Este tipo de emergência 

absoluta, resulta frequentemente de causas extrínsecas de obstrução por alimentos, sangue ou 

vómito. A obstrução da via aérea pode ser causada por qualquer objecto estranho, resultando 

em obstrução da via aérea por corpo estranho (OVA CE). 
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Podem ocorrer situações de obstrução patológica da via aérea. Por exemplo por edema dos 

tecidos da via aérea no caso de uma reação anafilática, uma neoplasia ou uma inflamação da 

epiglote sendo esta última mais frequente nas crianças. A obstrução da via aérea deve ser 

considerada numa vítima que faz paragem respiratória súbita e fica cianosada e inconsciente 

sem motivo aparente. 

A causa mais frequente de OVA CE nos adultos é o engasgamento por alimentos durante as 

refeições, associado ao alcoolismo ou tentativa de engolir grandes pedaços de comida e mal 

mastigados. A água não atua como corpo estranho pelo que não estão indicadas manobras de 

desobstrução da via aérea em vítimas de afogamento pois podem causar complicações e 

apenas atrasam o início de SBV.  

Os idosos com dificuldades de deglutição incorrem também no em risco de OVA CE, devendo 

ser acompanhados e aconselhados durante as refeições de modo a comerem de forma 

cuidadosa. 

Quando esta emergência ocorre em lugar público, pode ser confundida com enfarte agudo do 

miocárdio. 

É importante distinguir a obstrução da via aérea de outras situações dado que a abordagem à 

vítima nestes casos é diferente. Na OVA CE existem várias manobras que podem ser 

efectuadas com o objectivo de resolver a obstrução e que caso sejam bem-sucedidas podem 

evitar a PCR.   

A obstrução da via aérea pode ser grave ou ligeira. Na obstrução ligeira existe a passagem de 

algum ar. A vítima consegue tossir, ainda fala e pode fazer algum ruído ao respirar. Quando a 

vítima respira e consegue tossir de forma eficaz o reanimador não deve interferir, devendo 

encorajar a tosse, vigiar e verificar se a obstrução é ou não resolvida e se a tosse continua a 

ser eficaz. A vítima com obstrução ligeira ou parcial da via aérea pode, logo inicialmente, 

apresentar tosse ineficaz, com dificuldade respiratória marcada e cianose, ou estes sinais 

podem surgir progressivamente se a situação não for resolvida. Nesta situação é necessário 

atuar rapidamente como se de uma obstrução grave se tratasse. 

Quando se trata de uma obstrução grave já não existe passagem de ar na via aérea (geralmente 

obstrução total), a vítima não consegue falar, tossir ou respirar, nem há emissão de qualquer 

ruído respiratório. Demonstra grande aflição e ansiedade e agarra o pescoço com as duas 
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mãos. Nesta situação é necessário atuar prontamente ante da vítima entrar em estado de 

inconsciência e PCR (INEM, 2012). 

2.8.1. Atuação em situação e Obstrução da Via Aérea por presença de corpo estranho 

Como já foi referido, esta OVA CE é uma situação que requer a ação pronta de quem a 

presencia, pois trata-se de uma situação de emergência absoluta. Em caso de obstrução grave 

da via aérea da vítima, muito provavelmente não haverá tempo para esperar pela assistência 

profissionalizada. É precisa agir de imediato, tornando-se crucial que as pessoas que se 

encontram no local estejam preparadas para agir.  

De acordo com as recomendações do INEM (2012) ainda em vigor, a sequência de passos 

para atuar em caso de OVA CE é seguinte: 

Se a vítima se encontrar consciente, enquanto a vítima respira e consegue tossir de forma 

eficaz o reanimador não deve interferir, devendo apenas encorajar a tosse, vigiar se a 

obstrução é ou não resolvida e se a tosse continua a ser eficaz. Se uma vítima consciente com 

obstrução da via aérea se apresentar com tosse ineficaz, incapaz de falar ou de respirar o 

reanimador deve proceder de imediato à aplicação de pancadas interescapulares. Esta técnica 

deve ser aplicada da seguinte modo:  

o Colocar-se ao lado e ligeiramente por detrás da vítima, com uma das pernas 

encostadas de modo a ter apoio;  

o  Passar o braço por baixo da axila da vítima e suportá-la a nível do tórax com uma 

mão, mantendo-a inclinada para a frente, numa posição tal que se algum objecto for 

deslocado com as pancadas possa sair livremente pela boca;  

o  Aplicar pancadas com a base da outra mão, na parte superior das costas, ao meio, 

entre as omoplatas, isto é, na região interescapular;  

o Cada pancada deverá ser efectuada com a força adequada tendo como objectivo 

resolver a obstrução;  

o Após cada pancada deve-se verificar a obstrução foi ou não resolvida, aplicando até 5 

pancadas no total.  

Se a obstrução não for resolvida com a aplicação das pancadas interescapulares, o reanimador 

deve passar à aplicação de compressões abdominais através da manobra de Heimlich. Esta 

manobra eleva do diafragma e aumenta a pressão nas vias aéreas, com a qual se consegue uma 

espécie de ‗tosse artificial‘, forçando a saída do corpo estranho. Esta manobra foi descrita pela 
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primeira vez pelo médico Henry Heimlich em 1974 que induz uma tosse artificial, que vai 

expelir o objeto da traqueia da vítima.  Ela deverá ser corretamente realizada para aumentar a 

sua eficácia e em simultâneo evitar o aparecimento de complicações como a ruptura ou 

laceração de órgãos, torácicos ou abdominais, regurgitação de conteúdo gástrico e 

consequente aspiração. Nunca comprimir sobre o apêndice xifoide ou na margem inferior da 

grelha costal, mas sim na linha média abdominal um pouco acima do umbigo. De ressalvar 

que mesmo com uma técnica correta a ocorrência de complicações é diminuta mas podem 

acontecer.  

Para realizar corretamente a manobra de Heimlich o reanimador deve obedecer aos seguintes 

passos: 

o Colocar-se por trás da vítima, com uma das pernas entre as pernas daquela;  

o Colocar os braços à volta da vítima ao nível da cintura;  

o Fechar uma das mãos, em punho, e colocar a mão com o polegar encostado ao 

abdómen da vítima, na linha média um pouco acima do umbigo e bem afastada do 

apêndice xifóide; 

o Com a outra mão agarrar o punho da mão colocada anteriormente e puxar, com um 

movimento rápido e vigoroso, para dentro e para cima na direção do reanimador. 

A manobra de Heimlich só deve ser aplicada a vítimas de obstrução da via aérea conscientes.  

Cada compressão deve ser um movimento claramente separado do anterior e efectuado com a 

intenção de resolver a obstrução. 

O reanimador deve repetir as compressões abdominais até 5 vezes, vigiando sempre se ocorre 

ou não resolução da obstrução e o estado de consciência da vítima. 

A aplicação de 5 pancadas interescapulares e 5 compressões abdominais devem ser realizado 

alternadamente até à desobstrução ou até a vítima ficar inconsciente. 

A manobra de Heimlich também pode ser executada pela própria vítima de obstrução da via 

aérea, caso se encontre sozinha. A vítima deverá colocar uma mão em punho um pouco acima 

do umbigo e com a outra mão em cima da primeira comprimir para cima e para dentro com 

um movimento rápido. No caso de não obter sucesso poderá comprimir a porção superior do 

abdómen contra uma superfície rija como por exemplo as costas de uma cadeira ou um varão 

de escadas.  
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Existem duas exceções à aplicação da manobra de Heimlich na vítima adulta. No caso de 

grávidas no final de gestação e pessoas obesas. Nestas duas situações procede-se á realização 

de compressões torácicas.   

Se a vítima se encontrar inconsciente, quando a tentativa de desobstrução da via aerea é 

infrutífera e esta fica em inconsciente, o reanimador deve proceder do seguinte modo: 

o Amparar a vítima até ao chão para que esta não se magoe;  

o Ativar o sistema de emergência médica ligando 112;  

o Iniciar compressões torácicas, seguindo o algoritmo de SBV;  

o Pesquisar a cavidade oral antes de efetuar as insuflações.  

Enquanto a vítima mantiver OVA não se deve colocar tubo oro faríngeo pois dificultará a 

saída do objecto que está a provocar a obstrução. 

Devemos ter sempre presente que a OVA é uma situação emergente. Quando presenciada, 

deve ser assistida de imediato com a implementação de medidas de suporte adequadas para 

evitar que a vítima perca a consciência e entre em PCR (INEM, 2012). 

2.9. Riscos para o reanimador  

Não é infrequente ver pessoas que com o intuito desejo de prestar socorro pronto a vítimas 

que dele necessitam, se esquecem dos riscos que elas mesmas podem correr. O SBV é 

fundamental para se evitar a perda de vidas humanas, no entanto, se o socorrista se expuser ao 

perigo em vez de uma vítima poderão ocorrer duas. O reanimador tem um papel 

importantíssimo no auxílio à vítima, mas antes deste se aproximar dela deverá assegurar, em 

primeiro lugar, que ele mesmo não corre nenhum risco. Se não estiverem asseguradas todas as 

condições de segurança, antes de se abordar a vítima pode acontecer, em casos muito 

extremos, a morte da vítima e a do próprio reanimador, e isto deve ser prevenido. 

O INEM refere uma regra básica que nunca deve ser esquecida: o reanimador não deve expor-

se a si, nem a terceiros, a riscos que possam comprometer a sua integridade física (2012). 

Refere ainda que são diversos os riscos a que o reanimador poderá estar exposto quando 

presta auxílio a uma vítima.  

Por exemplo:  

- Riscos Ambientais - Choque elétrico, derrocadas, explosão, tráfego, locais de difícil acesso;   
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- Risco Toxicológico – inalação de fumos, gases tóxicos, ácido e bases ou venenos. Perante a 

exposição a estes riscos o reanimador deverá de imediato contactar o Centro de Informações 

Antivenenos (CIAV) para que se possam obter informações sobre o produto tóxico presente;  

- Infecioso – risco de contração de doenças infeciosas como a tuberculose, hepatites, SIDA, 

meningite, herpes, salmonelose ou outras que possam ser transmitidas de diversas formas.  

Os diferentes meios de propagação e de exposição ao risco são diversos. Presença de sangue, 

o sémen, as secreções vaginais, o líquido amniótico, etc. 

De uma forma geral, a existência de uma avaliação adequada e atuação com mínimo de 

cuidado, são o suficiente para garantir as condições de segurança necessárias.  

Para socorrer, o reanimador deve ter presente a necessidade do uso de equipamentos de 

proteção universal como por exemplo luvas, máscara, óculos e bata. A utilização destes 

equipamentos, reduz o risco de lesões ou contração de doenças para o mesmo. 

De acordo com um documento publicado pelo INEM (2012) constatou-se que a transmissão 

dos vírus atrás mencionados durante a realização de ventilação boca a boca é muitíssimo 

baixa. O documento diz também que essa transmissão através de saliva é altamente, 

improvável, sendo apenas a contaminação potenciada se houver contaminação desta com 

sangue. O sangue é o principal meio de transmissão de doenças infeciosas portanto, devem ser 

utilizadas todas as medidas universais de proteção. Estão descritos alguns casos de 

transmissão de infeções durante a realização de ventilação boca a boca, nomeadamente em 

casos de presença de tuberculoses cutânea, meningite meningocócica, herpes e salmonelose, 

no entanto a frequência destes casos é muito baixa. A contaminação por picada de agulha 

também é real, mas o risco é considerado de pequena dimensão. No entanto, a manipulação de 

objetos cortantes deve ser realizada com todos o cuidado (INEM, 2012). 

São igualmente importantes medidas de proteção em relação ao contacto com fluidos 

orgânicos (como o sémen ou secreções vaginais, líquidos amniótico, pleural, peritoneal ou 

cefalorraquidiano). Não se consideram necessárias as mesmas medidas de proteção em 

relação a fluidos orgânicos como a saliva, secreções brônquicas, suor, vómito, fezes ou urina, 

na ausência de contaminação com sangue.  

No caso de se assistir a um acidente de viação para prestar socorro á vítima, o reanimador 

deverá ter alguns cuidados de segurança:  

 - Posicionar o seu carro para que este o proteja;  
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 - Sinalizar o local com o triângulo de sinalização;  

 - Ligar as luzes de emergência;  

 - Desligar o motor para que a probabilidade de incêndio diminua.  

Se for detetada a presença química ou matérias perigosas é imperativo que o reanimador evite 

o contacto com essas substâncias sem o uso de luvas e evite inalar vapores libertados pelas 

mesmas, afastando a vítima também desse contacto. Em situações em que a vítima sofre uma 

intoxicação, os riscos poderão ser acrescidos para quem o reanimador, nomeadamente em 

casos de inalação de fumos ou gases tóxicos (cianetos ou ácido sulfúrico).  

Ao prestar socorro a estas vítimas o socorrista deve identificar rapidamente o produto tóxico 

bem como a forma como este se apresenta (estado físico) e contactar de imediato o CIAV 

através do número 808 240 143 ou mesmo o INEM pelo 112 para tentar obter uma 

informação mais especializada nomeadamente sobre possíveis antídotos. Caso a intoxicação 

seja por produtos gasosos é fundamental lembrar que o socorrista não deve expor-se aos 

vapores libertados, que nunca devem ser inalados. O local onde se encontra a vítima deve ser 

arejado. Se tal não for possível a vítima deve ser retirada do locar de imediato. 

Existem situações em que o tóxico é corrosivo (ácidos ou bases fortes) ou em que este pode 

ser absorvido pela pele. Nestes casos é obrigatório além do local ser arejado, usar 

equipamentos de proteção como luvas e roupa de proteção para evitar o contacto com o 

produto assim como o uso de máscaras apropriadas para evitar a inalação do mesmo. Se a 

vitima necessitar de ser ventilada com ar expirado deve ser utilizada uma máscara com 

válvula unidirecional para proteção do reanimador, para que este não fique exposto ao ar 

expirado pela vítima (INEM, 2012). 

É essencial ter presente que embora a ventilação boca-a-boca pareça segura, é recomendável 

que sejam utilizados métodos de interposição sobretudo nos casos em que a vítima tem 

sangue na saliva. Usar um lenço como proteção é ineficaz e pode, inclusivamente, aumentar o 

risco de infecção. A ventilação boca a boca nunca deve ser realizada sem máscara de proteção 

adequada para o efeito. 

A presença de sangue aumenta o risco de contaminação e sendo o principal veículo de 

contaminação devem ser adoptados cuidados redobrados, sobretudo com os salpicos de 

sangue, utilizando roupa de proteção adequada, luvas e proteção para os olhos. Na ausência de 
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equipamento adequado para ventilar com ar expirado, o socorrista deve iniciar de forma 

eficiente as compressões torácicas não realizando as ventilações.   

2.10. Número de emergência (112) 

Criado em 1991 o número 112 é o Número Europeu de Emergência, que pode ser utilizado 

para comunicar emergências de saúde ou de outras situações tais como incêndios, assaltos ou 

roubos. As chamadas efectuadas para o 112 são atendidas, em primeira linha, por uma Central 

de Emergência da Polícia de Segurança Pública que canaliza para os Centros de Orientação de 

Doentes Urgentes do INEM as chamadas que à saúde digam respeito. 

Através deste número o cidadão que presencia emergência deve informar, de forma simples e 

clara: 

 O tipo de situação (doença, acidente, parto, etc.); 

 O número de telefone do qual está a ligar; 

 A localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de referência; 

 O número, o sexo e a idade aparente das pessoas a necessitar de socorro; 

 As queixas principais e as alterações que observa; 

 A existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por exemplo, 

libertação de gases, perigo de incêndio etc. (INEM, 2015). 

As chamadas para este número são gratuitas e pode ser utilizado em todos os países da união 

europeia. 

2.11. Legislação em Portugal  

À semelhança do que acontece noutros países da Europa, o foco da lei portuguesa é posto na 

responsabilidade (criminal e/ou civil) do socorrista ou daquele que se depara com uma 

situação de perigo. A obrigação de prestar assistência ou de salvar está subjacente ao ponto 1 

do artigo 200º (omissão de auxílio) do Código Penal Português (Código Penal Português, 

1995) que se passa a mencionar: 

1 - Quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada por desastre, acidente, 

calamidade pública ou situação de perigo comum, que ponha em perigo a vida, a integridade 

física ou a liberdade de outra pessoa, deixar de lhe prestar o auxílio necessário ao afastamento 

do perigo, seja por ação pessoal, seja promovendo o socorro, é punido com pena de prisão até 

1 ano ou com pena de multa até 120 dias.  
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2 - Se a situação referida no número anterior tiver sido criada por aquele que omite o auxílio 

devido, o omitente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.  

3 - A omissão de auxílio não é punível quando se verificar grave risco para a vida ou 

integridade física do omitente ou quando, por outro motivo relevante, o auxílio lhe não for 

exigível. 

Resumindo, podemos afirmar que todos os cidadãos têm obrigação geral de prestação de 

auxílio, que poderá ser cumprida diretamente ou ativando o auxílio adequado de terceiros. Tal 

obrigação e correspondente responsabilidade em caso de incumprimento, estão sempre 

limitadas pelas circunstâncias concretas do caso, tais como a real possibilidade ou capacidade 

de o salvador ou de aquele que presta assistência a poderem efetivamente prestar.  

A prestação de assistência e a sua omissão são susceptíveis de originar consequências de 

natureza civil, cumulativamente com a responsabilidade criminal ou em separado. A lei 

portuguesa, no artigo 483º do Código Civil (Pereira, 2010), reconhece o princípio geral da 

responsabilidade civil como: 

1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer 

disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado 

pelos danos resultantes da violação.  

2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na 

lei.  

Este princípio geral aplica-se quer à responsabilidade contratual, quer à responsabilidade 

extracontratual. Assim, no que respeita à responsabilidade civil, a prestação de assistência ou 

a sua omissão têm que ser vistas nesses dois diferentes cenários: responsabilidade civil 

contratual ou extracontratual, conforme o caso. Um outro importante aspecto a ter em 

consideração é que a responsabilidade civil pode resultar, quer de uma ação, quer de uma 

omissão. Por outras palavras, o salvador pode ser responsabilizado pelos danos causados pelas 

ações empreendidas, tais como a utilização de métodos ou técnicas de salvamento. 

Uma outra lei aprovada em 2009 relacionada com a prestação de auxílio à vítima, tem a ver 

com a utilização dos DAE. 

Diz o decreto-lei que: 

o sistema agora criado integra a DAE em ambiente extra-hospitalar num contexto 

organizativo estruturado e com rigoroso controlo médico, com o objetivo de 

minimizar, tanto quanto possível, os riscos de utilização indesejável dos 

equipamentos. Neste sistema, o papel central na regulação da atividade de DAE em 
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ambiente extra-hospitalar cabe ao Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. 

(INEM). (Diário da República, p.2247)  

Assim, e de acordo com o Decreto-Lei 188/2009 de 12 de agosto publicado em Diário da 

república, dependem de licença, a instalação e utilização de equipamentos de DAE em: 

 Ambulâncias de Socorro ou Transporte tripuladas por operacionais não pertencentes 

ao INEM; 

 Em Locais de Acesso ao Público (INEM, 2012). 

Em 8 de agosto de 2012, foi publicada em Diário da República a primeira alteração ao 

Decreto-Lei 188/2009 de 12 de agosto, através do Decreto-Lei 184/2012 que veio tornar 

obrigatória a instalação de equipamentos de DAE em determinados locais de acesso público, 

nomeadamente nos estabelecimentos comerciais de dimensão relevante. 

A instalação de DAE passa assim a ser obrigatória nos seguintes locais: 

 Estabelecimentos de comércio a retalho, isoladamente considerados ou inseridos 

em conjuntos comerciais, que tenham uma área de venda igual ou superior a 2000 

m2; 

 Conjuntos comerciais que tenham uma área bruta locável igual ou superior a 8000 

m2; 

 Aeroportos e Portos Comerciais; 

 Estações ferroviárias, de metro e de camionagem, com fluxo médio diário 

superior a 10 000 passageiros; 

 Recintos desportivos, de lazer e de recreio, com lotação superior a 5000 pessoas 

(INEM, 2012). 

Pretende-se assim, facultar o acesso generalizado a meios de socorro adequados às 

necessidades de um significativo número de vítimas, procurando desta forma uma diminuição 

das mortes evitáveis por PCR (INEM, 2012). 

Apesar de a existência de desfibrilhadores automáticos externos nos locais acima citados, para 

que estes possam estar disponíveis no imediato quando tal se justifique, estes equipamentos 

não podem ser usados por qualquer cidadão. A lei no seu capítulo 1, disposições gerais, artigo 

1, refere o seguinte: 

1 — São operacionais de DAE os indivíduos não médicos, devidamente certificados para tal 

nos termos do presente decreto – lei; 

http://www.inem.pt/files/2/DAE/489828.pdf
http://www.inem.pt/files/2/documentos/20120810121321553626.pdf
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2 — A certificação referida no número anterior está dependente da conclusão, com 

aproveitamento, de um curso de formação específico, cujos termos e condições constam do 

Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (PNDAE); 

3 — Os certificados de operacional de DAE são emitidos pelo INEM ou por entidades com as 

quais este Instituto celebre protocolos para o efeito; 

4 — Os operacionais não médicos do INEM, que se encontrem habilitados para a prática de 

atos de DAE nos termos definidos pelos regulamentos do Instituto, estão dispensados da 

certificação prevista na presente secção, sem prejuízo do disposto no artigo 11. 

Só pode utilizar este equipamento o cidadão com formação certificada pelas entidades 

competentes. Preconiza-se que exista em cada um destes locais pessoas com formação 

adequada para a sua utilização.  

Ao contrário do que acontece noutros países, onde existe uma verdadeira cultura de 

emergência médica enraizada na sociedade, no nosso país ainda não estão reunidos os 

pressupostos para a utilização relativamente livre de DAE pela população em geral. A 

existência de desconhecimento das técnicas de suporte básico de vida generalizado na 

população portuguesa pode gerar um aumento dos riscos de má utilização de equipamentos de 

desfibrilhação automática externa na proporção do desconhecimento do utilizador. Perante 

isto julgou -se mais adequado começar pela implementação de um sistema de supervisão, que 

é da responsabilidade do Instituto nacional de Emergência Medica (INEM. 2015). 

Foi então criado pelo INEM o Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa 

(PNDAE) previsto na legislação que paralelamente, definiu os requisitos necessários quer 

para o licenciamento de programas de DAE quer para a acreditação de entidades ou escolas de 

formação em SBV e DAE. Através deste programa, o INEM, criará uma rede de 

desfibrilhação automática externa. O seu objectivo principal é promover a melhoria da 

sobrevida das vítimas de morte súbita cardíaca através do reforço da cadeia de sobrevivência, 

com vista a garantir a máxima possibilidade de sobrevivência de uma vítima em PCR. A 

difusão da capacidade de recorrer à desfibrilhaçao utilizando os DAE em viaturas de 

emergência tripuladas por não médicos e em programas de DAE implementados em locais de 

acesso ao público torna-a efetivamente mais precoce (INEM, 2015). 
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2.12. Empoderamento “Empowerment” 

Nas últimas décadas ocorreram importantes alterações nos sistemas de saúde que 

impulsionaram modificações nas políticas de saúde e a mudança do conceito de Saúde e 

doença.  

A ocorrência de diversificados acontecimentos, quer a nível internacional como nacional 

contribuíram para todo este processo de modificação conceitual. Atualmente, a atenção 

centra-se num modelo de promoção da saúde e estilos de vida, alicerçado em premissas tais 

como a adopção de estilos de vida saudáveis, controlo dos comportamentos, proteção e 

prevenção de acidentes e patologias, com o intuito de potenciar positivamente a ação para a 

vida quotidiana. O foco é o cidadão, perspetivando-o como alguém livre com capacidades e 

habilidades de liderança do seu processo de vida e de saúde (Pereira, Fernandes, Tavares & 

Fernandes, 2011).  

Esta nova abordagem apela à reflexão sobre o valor da autonomia da pessoa, incitando para o 

envolvimento dos cidadãos no seu projeto de saúde, levando a que os mesmos sejam 

gradualmente integrados no processo de decisão e no planeamento dos cuidados à sua saúde 

(Ordem dos Enfermeiros, 2011).   

De referir que o conceito de empowerment surgiu na primeira conferencia internacional de 

saúde em Ottava (1986), no Canadá, onde foi elaborada a carta de Ottawa, justificando a 

necessidade de investir na Promoção da Saúde enquanto processo facilitador do controlo dos 

indivíduos e grupos, que devem agir sobre os determinantes da Saúde em prol de uma melhor 

saúde e qualidade de vida. Este é um modelo que surge como alternativa de mudança ao 

modelo médico tradicional (Leal, 2006). 

Os profissionais de saúde deixam de circunscrever a sua atenção no problema de saúde, 

focando o seu propósito de intervenção na capacitação dos seus interlocutores para que estes 

possam adquirir poder sobre as suas vidas. Pretende-se incrementar poder de decisão no 

cidadão, aumentando o número de escolhas disponíveis para a melhoria da sua saúde, assim 

como capacidade para influenciar as organizações que afetam diretamente as suas vidas (Leal, 

2006). 

Foi nesta filosofia que emergiu o conceito empowerment. Filho (2002) refere que este termo 

não é uma palavra facilmente traduzida para a língua portuguesa, tendo sido adotado o termo 

empoderamento para a sua tradução. Há, no entanto, outros termos relacionados com o 
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empowerment que podem facilitar a sua compreensão como: poder interior, autoconfiança, 

escolha própria, capacidade de lutar pelos seus direitos, viver dignamente com valores 

próprios e independência. O mesmo autor afirma que para a operacionalização deste conceito  

é necessário apreender que o seu poder provém de diversas fontes sociais, económicas, 

culturais e psicológicas e é considerado ilimitado, uma vez que é gerado incessantemente nas 

interações sociais (Filho, 2002).  

Com a filosofia do empowerment, é o próprio cidadão quem assume a liderança nas escolhas 

mais importantes que afetam o seu bem-estar e saúde. Este toma consciência do seu próprio 

poder para resolver os seus problemas e alcançar os objetivos a que se propõe, aumentando o 

autocontrolo sobre a própria saúde, procurando melhorá-la. Esta perspectiva pressupõe, assim, 

um processo cooperativo, de educação, colaboração e reciprocidade entre os envolvidos (Leal, 

2006).  

Segundo Frederico e leitão (1999), o empowerment é um processo em que os indivíduos, 

grupos e comunidades reconhecem em si mesmos e no meio que os envolve, os recursos e 

instrumentos de que dispõem para encontrar soluções para os seus problemas, traduzindo-se 

este acesso num acréscimo de poder de índole político-económica, sociocultural, psicológica 

que lhes permite aumentar a eficácia do exercício da sua cidadania (Frederico & Leitão, 

1999).  

De uma forma geral empoderamento remete para a expansão livre das capacidades dos 

indivíduos de modo a que estes participem, negoceiem, controlem e influenciem tudo o que 

diz respeito às suas vidas (World Bank, 2002).  

Em 1998, a OMS referiu-se ao empoderamento em duas perspetivas distintas, o 

empoderamento individual e o empoderamento coletivo. O empoderamento individual refere-

se às habilidades que o próprio cidadão possui para tomar decisões e controlar a sua própria 

vida, enquanto o coletivo (comunitário) envolve indivíduos que atuam em grupo para obter 

maior controlo sobre os determinantes em saúde e qualidade de vida da própria comunidade o 

que é uma importante meta das ações comunitárias (OMS, 1998). 

A mesma organização designa o empoderamento como um processo contínuo no qual os 

cidadãos e/ou comunidades ganham e adquirem confiança, autoestima, compreensão e 

poderes para articular os seus interesses com segurança assumindo o controlo das suas 

decisões e da sua própria vida (OMS, 2001).  
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É neste campo que os enfermeiros têm um importante papel na promoção da saúde e no 

processo de empoderamento, uma vez que podem assumir o papel de mediadores dos 

diferentes interesses da sociedade, intervir concreta e efetivamente na comunidade, 

estabelecendo prioridades, delineando estratégias, sempre com o objectivo primordial de 

prossecução da Saúde. Pinhel (2006) diz que estes podem ainda promover sinergias junto da 

população estimulando-a a adquirir dinamismo e confiança na sua capacidade de agir sobre os 

determinantes em saúde e participar nas tomadas de decisão relativas ao planeamento e gestão 

dos serviços de saúde a nível local. Podem, ainda, exercer uma influência positiva sobre a 

população porque têm competência para educar e prestar informações claras, fundamentadas 

sobre as consequências favoráveis ou desfavoráveis de certos estilos de vida (Pinhel, 2006).  

Neste modelo o cidadão assume o papel de parceiro bem informado e ativo que tem confiança 

nas suas habilidades e capacidades, para de forma independente e eficaz responder aos seus 

problemas, ou seja, ser dinamizador e pró-ativo na procura de soluções para a resolução dos 

mesmos. O profissional assumirá o papel de orientador e promotor de estratégias que visem 

ajudar o cidadão a tomar decisões bem informadas que possibilitem ultrapassar obstáculos e 

alcançar os seus objetivos (Leal, 2006). 

A parceria enfermeiro cidadão é um processo complexo de interação e de negociação em que, 

acima de tudo, a autonomia da pessoa é respeitada. Pressupõe a participação ativa do cidadão 

no processo de cuidados em harmonia com o seu estilo de vida. O papel do profissional de 

saúde consiste em promover na pessoa o processo de reflexão, de autonomia, e tomada de 

decisão, assumindo-se como um veículo para o empowerment (Gomes, 2002). 

Uma das chaves do conceito de empowerment está na palavra ―capacitar‖, que no original 

significa autorizar, dar poder legal para, tornar possível e prático, fornecer meios e 

oportunidades. Assume o sentido de implicar a devolução ao cidadão do poder de decisão em 

matéria de saúde, retirando aos profissionais, às tecnologias e instituições grande parte da sua 

responsabilidade (Ribeiro, 1994). 

Refere Pinto (2011) que o objetivo do empowerment é fortalecer em direitos e em 

participação, grupos, pessoas ou populações sujeitos a discriminação e exclusão, e por outro 

lado, fiscalizar os poderes estatais e os grandes interesses económicos, e lutar contra a 

opressão. Pretende favorecer a efetiva participação dos cidadãos na vida social, económica, 

política e cultural, e uma distribuição mais equitativa dos recursos. Para atingir este objectivo 

tem que haver também um processo de distribuição de poder. O autor acrescenta que uma 
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visão estática do poder mostra-o como uma relação estruturada de dominação/submissão. O 

poder é gerado por diversificadas fontes, sociais, culturais ou político-económicas e ocorre   

pelas interações sociais. O empoderamento resulta da interação de dois sujeitos, numa 

disposição inicial em que um é ―dominador e outro dominado‖ podendo esta configuração ser 

modificada pela redistribuição de poder. O poder está representado pela capacidade para 

desencadear respostas positivas sobre o pensamento dos cidadãos, em que estes tomam o 

poder sobre o acesso a recursos e bens, capacidade de decidir e fazer escolhas  podendo 

resistir ao poder dos outros se necessário. 

Apesar de investigação contemporânea ainda ser controversa em torno do conceito e nível de 

aplicabilidade do empoderamento comunitário, o paradigma subjacente é o de ação social 

concertada promotora da participação do indivíduo, organizações e comunidades em torno de 

objetivos de incremento individual, controlo comunitário, eficácia política, melhoria da 

qualidade de vida e justiça social (Green, Tones, Cross & Woodall, 2015).  

De acordo com a OE o desafio de responder às novas necessidades de saúde pressupõe, como 

enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária e de saúde pública, o desenvolvimento 

de intervenções holísticas centradas na comunidade, capacitando-a para responder e resolver  

de forma autónoma e dinâmica os seus problemas ou necessidades de saúde (OE, 2010).   

Entendemos que um dos principais objetivos das sociedades democráticas do mundo atual é 

responder objetivamente às necessidades não só individuais mas também coletivas 

(comunidade), através de um modelo salutógenico dinamizador e proactivo que fomente a 

capacitação todos os intervenientes sociais, de forma a que estes lidem positivamente com as 

adversidades do quotidiano. Neste sentido, a OE prevê no regulamento de competências do 

EEECSP de nº128/2011 de 18 de Fevereiro a competência ― G2 -Contribui para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades‖ pela participação nos processos de tomada de decisão 

dos principais problemas de saúde pública, e nos programas e projetos de intervenção que 

visam capacitar e empoderar as comunidades na consecução de projetos de saúde coletiva que 

convergem para a melhoria da sua saúde e qualidade de vida (OE, 2011). 

A intervenção do EEECSP deverá privilegiar sempre o seu foco de atenção no coletivo, 

procurando desenvolver estratégias de ―fazer com‖ e ‖em conjunto‖ promovendo a 

maximização da capacitação da comunidade (Moore et al., 2014). 
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No presente estudo a estratégia de empoderamento comunitário integra como alvo a 

comunidade de colaboradores da CMVR, com o objetivo de dotar estes cidadãos das 

habilidades e capacidades de resposta às necessidades de intervenção em momentos de 

prestação de auxílio a uma vítima em PCR. Existe associado a esta pretensão, a sensibilização 

dos cidadãos para a necessidade de estabelecer ou preservar dinâmicas coletivas, alicerçadas 

na obtenção de conhecimento e capacidades para responder a problemas de saúde, muitas 

vezes imprevisíveis e que podem ocorrer nos mais diferentes contextos.  

O modelo de centrado no empowerment tende a globalizar-se. Com génese na década de 80, 

emanada pelo Programa Europeu das Cidades Saudáveis da OMS, as experiências de 

empoderamento comunitário são maioritariamente descritas por autores europeus. No entanto, 

o conceito de empowerment tem sido implementado não só em países europeus, como 

Portugal, como também em países dos continentes africano e asiático, como modelo crucial 

de promoção da saúde e qualidade de vida de populações vulneráveis (Green et al., 2015). 

2.13.Literacia e E-Literacia em Saúde (e-Health) 

Hoje em dia o conceito de literacia já não é estranho no seio da sociedade, estando já bastante 

divulgado. Este consiste em analisar a capacidade efetiva dos cidadãos para a utilização de 

competências de leitura escrita e cálculo, e contribuir para uma contínua aquisição de 

competências em diferentes domínios de literacia (Gomes, Ávila, Sebastião & Da Costa, 

2012). 

A utilização crescente e massificada da internet tem promovido o aparecimento de cidadãos 

mais informados, capazes de calcular riscos e benefícios sobre diferentes tratamentos. Os 

estudos de investigação sobre a utilização da internet para a obtenção de informação de 

conteúdos de saúde estão a crescer gradualmente. Os cidadãos procuram cada vez mais as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), para dar resposta aos seus problemas de 

saúde. Neste sentido surgem cada vez mais estudos direcionados à compreensão das escolhas 

e critérios para obtenção de informação pelos consumidores (Monteiro, 2009). 

A primeira abordagem nacional sobre a literacia em Saúde em Portugal foi realizada em 1996 

pela investigadora Ana Benavente, que coordenou uma investigação realizada pelo Instituto 

de Ciências Sociais, alicerçado num protocolo com o Conselho Nacional de Educação e a 

Fundação Calouste Gulbenkian. Verificou que quanto melhor for o nível de instrução dos 

cidadãos, maior a probabilidade de estes possuírem um nível de literacia mais elevado. No 
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entanto, neste estudo, está explícito que a literacia não se define apenas pela instrução ou por 

conhecer aquilo que as pessoas aprendem e sabem, mas também pela capacidade que estas 

têm para utilizar essa sabedoria em situações da vida e do quotidiano (Lopes, 2011). 

Norman e Skinner (2006) definiram a literacia de uma forma genérica como ―O grau em que 

as pessoas têm a capacidade de obter, processar e entender as informações básicas e os 

serviços necessários para tomar decisões adequadas‖ (p.1). Ou seja a literacia difunde-se por 

diversas áreas da informação, sendo que os indivíduos devem aprender a analisar, criticar e 

compreender para desenvolver a capacidade de se tornarem autónomos. 

Loureiro, Mendes, Barroso, Santos e Ferreira (2012) referem que a literacia supera o ato de 

ensinar ou de aprender sendo mais complexo do que a alfabetização. Trata-se de um processo 

dinâmico que possibilita aos cidadãos o uso de determinadas competências promotoras da sua 

autonomia para tomar decisões sobre a sua vida.  

Um défice de literacia em saúde pode limitar a capacidade dos cidadãos para obter, perceber e 

interpretar a informação sobre saúde, independentemente da sua fonte de obtenção. Neste 

contexto, surgem questões importantes relacionadas com credibilidade da informação 

disponível na internet e com a compreensão do seu contributo real para a melhoria da saúde 

dos cidadãos. 

É verdade e estamos conscientes que vivemos numa sociedade cada vez mais informatizada e 

dependente das TIC. A utilização das TIC e das redes sociais é transversal a todos os sectores 

da sociedade, e estão associadas cada vez mais a todas as atividades e decisões dos cidadãos, 

até mesmo às direcionadas para a educação para saúde (Leite & Ribeiro, 2012). 

A utilização tecnológica da informação e canais de comunicação têm vindo a assumir uma 

presença cada vez mais constante na vida dos cidadãos, desempenhado um papel 

progressivamente mais importante na saúde das pessoas (Powell, Darvel & Gray, 2003).  

A internet permite uma interação social entre utentes e profissionais de saúde, reduzindo as 

desigualdades de acesso à informação. Tem potencialidades que permitem capacitar e educar 

os consumidores, proporcionando suporte na tomada de decisão sobre questões de saúde, 

podendo inclusive ajudar no desenvolvimento da sua formação e gerar contributos para 

estudos de investigação (Péreza, Ramos, Sacks, 2013; Powell, Darvel & Gray, 2003).  

A utilização cada vez mais ampla da internet como fonte de informação em saúde, tanto para 

profissionais de saúde como para pacientes tem apresentado um crescimento vertiginoso e 



 

 

58 

 

mais expressivo nas estratégias de divulgação do conhecimento científico. No entanto, 

devemos ter em consideração que ter acesso à informação não é sinónimo de ter 

conhecimento, pois este consiste na informação trabalhada com análise critica e assimilada 

(Albuquerque, 2014). O mesmo autor refere que uma das dificuldades que surge com o acesso 

à informação em saúde por via electrónica é a de conseguir transferir o conhecimento obtido 

para a prática do dia-a-dia. O que é publicado pelos meios de comunicação, comunidade 

científica, nas suas páginas electrónicas, na maioria das vezes não tem aplicação concreta 

imediata. Na área da saúde a reprodução de informação é constante e requer habilidade e 

treino dos utilizadores para que aprendam a filtrar os conteúdos realmente fidedignos.  

O acesso a informação de saúde através da internet colocou à distância de um clique uma 

panóplia de informações relacionadas com os mais diversificados temas de saúde. O domínio 

crescente das TIC no seio dos sistemas de saúde e a disponibilidade de informação sobre 

saúde levou ao surgimento do termo e-Health (e-literacia em saúde) que se apresenta como 

uma vertente ligada à utilização das tecnologias por parte dos cidadãos para procurar 

conteúdos relacionados com a sua saúde. 

Cruz (2013) refere que o conceito de e-literacia em saúde está amplamente associado ao uso 

da internet ou outros meios electrónicos relacionados com a propagação ou visualização de 

informações sobre a saúde e/ou sobre serviços de saúde. O mesmo autor diz ainda que a e-

literacia em saúde se caracteriza por possuir um objetivo semelhante ao dos cuidados de saúde 

tradicionais, no sentido de que esta também tem o propósito de prevenção, diagnóstico e 

tratamento de patologias, concorrendo para a proteção da saúde e melhoria da qualidade de 

vida. 

Este conceito exige a aquisição de competências e habilidades por parte dos cidadãos para 

gerar ganhos para a sua saúde a partir da recolha e análise crítica de dados obtidos em 

ambiente electrónico. O cidadão terá de ser capaz de lidar com as novas tecnologias que 

disponibilizam diversificadas fontes de informação, e terá de desenvolver um pensamento 

critico-reflexivo sobre os assuntos que se lhe apresentam, tornando-se capaz de tomar 

decisões fundamentadas e sustentadas em argumentos válidos, promovendo a sua autonomia 

no controlo dos assuntos relacionados com a sua saúde. O objetivo inerente ao conceito e e-

literacia em saúde assenta na capacitação de os cidadãos para poderem decidir sobre os seus 

problemas de saúde através do acesso a fontes de informação electrónica (Norman & Skinner, 

2006a, 2006b). 
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Norman e Skinner definiram para a e-literacia em saúde dois modelos que constituem seis 

competências ou literacias. Um dos modelos incorpora três competências de contexto 

(literacia em saúde, literacia informática e literacia científica) relacionadas com as 

circunstâncias de procura de informação e o tipo de informação apresentada, bem como com 

temáticas relacionadas com a saúde que são pesquisadas (figura 3). As três competências que 

constituem o segundo modelo representadas na figura 2, são de cariz analítico (literacia em 

informação, literacia em media e literacia funcional) e aplicadas a um grande número de 

fontes de informação, seja qual for o tema de pesquisa ou contexto em que ocorre (Norman & 

Skinner, 2006). 

 

  Fonte: Norman & Skinner, 2006, p.8  

Figura 2. Modelo de competências de contexto analítico 
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                      Fonte: Norman & Skinner, 2006, p.9 

Figura 3. Modelo de competências de contexto específico 

 

Fonte: Norman & Skinner, 2006, p.8  

Figura 4. Modelo do lírio (modelo teórico da construção da literacia em e-Health) 

Da junção destes dois modelos, resulta um terceiro modelo teórico de construção da e-

literacia em saúde denominado de e-Health Literacy Liry Model (Modelo Lírio), que 

estabelece a relação entre o conceito de e-literacia em saúde e as competências que o 

constituem, onde as pétalas representam cada uma dessas competências que integram a e-

literacia, apresentando-se unidas e sobrepostas alimentando o conceito central, como se 

observa na figura 4 (Norman & Skinner, 2006).  
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Chan e Kaufman (2011) dizem-nos que: a Traditional literacy and numeracy diz respeito à 

capacidade de comunicar, interpretar os textos escritos, gráficos e tabelas, e comunicar de 

forma coerente; a Information literacy são as habilidades para avaliar, utilizar e localizar as 

necessidades de informação e conseguir incrementá-la para analisar e construir conhecimento 

e a Media literacy corresponde à capacidade de avaliação, interpretação, contextualização e 

criação de significados a partir de recursos audiovisuais. Quanto às três competências de 

contexto, a Science literacy relaciona-se com a interpretação e compreensão de resultados de 

investigação em saúde, pelo uso do raciocínio científico exigindo conhecimentos sobre o 

método científico, a Computer literacy descreve as habilidades de conhecimento básico para a 

utilização do computador e por fim a e-Health literacy é a capacidade de avaliar e adquirir 

informações sobre saúde que permitam aos cidadãos trocar informações entre si sobre 

conteúdos de saúde, tomar decisões seguras sobre a mesma e utilizar os serviços de saúde.  

A alfabetização em saúde é hoje em dia complexa, constituída por competências tradicionais 

como a leitura, escrita e aritmética e habilidades de análise das informações emanadas pelos 

meios de comunicação. Não obstante, exige ainda habilidades de busca de informação e sua 

compreensão, e um vasto leque de competências mais específicas que incluem habilidades de 

utilização das TIC e ainda a compreensão do conhecimento de assuntos sobre saúde, e a 

análise dos resultados divulgados pela ciência (Collins, Currie & Bakken, 2012). 

O acesso a conteúdos de informação electrónica, contribui para a capacitação dos cidadãos e 

melhoria dos cuidados de saúde, gerando contributos facilitadores da gestão individual dos 

fatores que influenciam o estado de saúde de cada pessoa (Austin, 2012). 

Para que a informação electrónica sobre saúde seja assimilada pelos cidadãos e se traduza em 

benefícios para a gestão das suas decisões saúde é fundamental saber distinguir os conteúdos 

realmente válidos dos não credíveis. É cada vez mais comum a existência de sites que 

divulgam informações sem qualquer preocupação com a verdade científica, que podem 

influenciar as decisões que cidadãos tomam sobre a sua própria saúde. A e-literacia em saúde 

tem uma influência cada vez mais incidente sobre a gestão dos problemas de saúde dos 

cidadãos, mas é necessário que as populações aprendam a conhecer as virtudes e os perigos 

das TIC e aprendam a utilizá-las corretamente para que possam de facto tornar-se numa mais-

valia para o constructo de competências e conhecimentos sustentados, que possibilitem aos 

cidadãos participar de forma ativa na resolução dos seus problemas de saúde. 
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3. METODOLOGIA 

Para Fortin et al (2009) ―a fase metodológica consiste em definir os meios de realizar a 

investigação. É no decurso da fase metodológica que o investigador determina a sua maneira 

de proceder para obter respostas às questões de investigação ou verificar hipóteses‖ (p.53). 

O método a utilizar no estudo para dar resposta às questões de investigação, é definido pelo 

investigador na fase metodológica. O desenho de investigação deve ser adequado ao estudo a 

desenvolver num plano lógico elaborado e utilizado pelos investigadores com a intenção de 

obter respostas credíveis às questões de investigação (Fortin et al., 2009). 

O presente capítulo pretende descrever a metodologia em que será baseada a investigação, 

apresentando: a justificação do tema e definição do problema de investigação; a sua finalidade 

e objetivos; o desenho do estudo com referência ao tipo de estudo; população e amostra; os 

respetivos critérios de exclusão; o instrumento de recolha de dados; o pré-teste; a 

categorização e operacionalização das variáveis de investigação e as questões e hipóteses de 

investigação. São ainda explicitados o procedimento de recolha de dados e as considerações 

éticas a respeitar na sua implementação e abordados a previsão da análise de dados, testes e 

nível de significância e por fim os recursos humanos e materiais antecipadamente previstos. 

3.1. Justificação do tema da investigação 

Nas sociedades modernas e atuais, tem-se verificado um aumento significativo do número de 

acidentes e incidentes, assim como da gravidade que lhes está associada reflexo de uma cada 

vez maior concentração populacional e do grande desenvolvimento tecnológico (Mateus, 

2007). Cada vez mais se vive e convive numa sociedade de risco, mais violenta, agitada e 

stressante, onde o conhecimento objectivo com base na evidência científica tem revelado os 

grandes benefícios da intervenção precoce no que toca à prestação de cuidados de saúde 

(Bandeira, 2008). 

A principal causa de morte no espaço europeu, atualmente, é a paragem cardiorrespiratória 

súbita. Segundo dados do ERC esta, afecta anualmente entre 350 000 a 700 000 pessoas 

(European Resuscitation Council, 2010). Se tivermos em conta que dois terços destas 

ocorrências se passam em ambiente extra-hospitalar, compreenderemos que é fundamental 

que qualquer cidadão esteja apto a iniciar e exercer de forma correta manobras de SBV. 
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Como já referido anteriormente, em Portugal são também as doenças cardiovasculares quem 

constitui um dos problemas mais graves para a população e a maior parte das mortes evitáveis 

associa-se à doença coronária, ocorrendo em contexto extra-hospitalar (INEM, 2015). Por 

outro lado a cada vez maior exigência dos cidadãos relativamente ao seu direito de poderem 

dispor atempadamente dos melhores cuidados de saúde, independentemente do local onde se 

encontram, tornou cada vez mais visível a necessidade de dar uma resposta pronta e eficaz por 

parte dos profissionais de saúde (Leiva, 2005). Todo este enquadramento exigiu o 

desenvolvimento de Sistemas Integrados de Emergência Médica assente na intervenção de 

profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) fora dos muros das instituições hospitalares, 

com francos ganhos para a saúde (Schuppen & Bierens, 2011). 

A cuidada e qualificada assistência pré-hospitalar por profissionais de saúde nos locais da 

ocorrência, tem permitido responder de forma eficaz a uma grande diversidade de situações, 

contribuindo para reduzir a mortalidade, a morbilidade e aliviar o sofrimento que se associa a 

esses eventos na vida das pessoas e da comunidade. De entre a grande multiplicidade de 

situações e contextos de intervenção, as situações de PCR representam, sem dúvida, a mais 

emergente das situações com que se deparam os profissionais de saúde. Esta intervenção cada 

vez mais qualificada, tem demonstrado vantagens em diversos países (OE, 2009), sendo que, 

a nível nacional, também tem sido notória uma crescente preocupação em proporcionar 

assistência médica mais adequada nos locais onde as vítimas sofrem acidentes ou doenças 

súbitas (Oliveira, 2001), nomeadamente através de maior número de meios de resposta 

disponíveis e da integração progressiva de profissionais com capacidade de resposta mais 

qualificada e diferenciada (médicos, enfermeiros, psicólogos e outros técnicos). 

Apesar da resposta altamente qualificada que os serviços de emergência colocam ao dispor 

dos cidadãos, quando estes chegam aos locais da ocorrência pode já não haver muito a fazer. 

É por demais evidente que a vida do ser humano é claramente o aspeto mais importante da sua 

existência. A todo o momento podem acontecer situações em que esta é ameaçada, seja na 

rua, no trabalho, na praia ou em qualquer outro lugar, verificando-se que muitas das vezes é 

necessário e fundamental agir de forma rápida e eficaz, para que se evite a perda de uma vida 

humana.  

Constata-se porém que estes conhecimentos não são comuns à maioria dos cidadãos. Isso 

deve-se essencialmente ao fato de ser necessário aprender mecanismos e técnicas de SBV. A 
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falta reconhecimento dos sintomas e da situação encontrada levam ao atraso na assistência 

eficaz e eficiente à vítima (Mesquita, 1999). 

Um estudo realizado no Brasil em 2008 por Pergola e Araujo (2008) intitulado por ―O leigo e 

o suporte básico de vida‖ revelou que a população estudada possuía insuficientes 

conhecimentos sobre SBV, que se demonstraram incompletos, incorretos podendo colocar em 

causa o socorro prestado: não saber identificar a presença de movimentos respiratórios e 

realizar manobras de ressuscitação, falta de conhecimento da técnica de respiração boca a 

boca, ou conhecimento sobre a posição lateral de segurança, e desconhecimento do algoritmo 

de SBV, foram défices manifestados por diversos entrevistados desse estudo. 

Em Portugal, num estudo levado a cabo pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e pelo 

Automóvel Clube de Portugal em 2013, com cidadãos condutores de veículos nas estradas 

portuguesas, verifica-se nos resultados e conclusões que a maioria das pessoas não tem 

conhecimentos teóricos ou práticos sobre SBV.  

Verificou-se nestes estudos que muitos dos cidadãos não sabiam avaliar o estado da vítima, ou 

mesmo colocá-la em posição lateral de segurança e que grande parte das pessoas não sabe 

prestar SBV a um cidadão que dele necessite inesperadamente. Ficou também registado que 

algumas delas nem sequer conhecem o número de emergência médica (112) (Cruz Vermelha 

Portuguesa, 2013).  

O presidente nacional da CVP afirmava na altura, que os acidentes acontecem quando menos 

esperamos e que a aplicação de técnicas de primeiros socorros nos minutos seguintes podem 

fazer a diferença entre a vida e a morte. Destacava ainda, que isto pode ocorrer a um familiar, 

amigo ou colega de cada um de nós (Cruz Vermelha Portuguesa, 2013). 

Este estudo foi realizado em 14 países europeus, e revelou que de entre eles, os cidadãos 

portugueses são os que revelam maior falta de (in) formação sobre a prestação de primeiros 

socorros. 

Por não apresentarem os conhecimentos necessários para a fundamentar as atitudes em cada 

uma das etapas do SBV, os cidadãos podem prestar socorro de forma incorreta às vítimas. 

Aliás, muitas pessoas poderão socorrer por solidariedade ao próximo, sem possuírem a 

formação e o treino adequado para a manutenção de condições mínimas de vida até ao 

momento em que esteja disponível suporte profissionalizado, nomeadamente o suporte 

imediato de vida e SAV que, em articulação complementar em função dos objetivos 
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específicos que norteiam a sua intervenção, constituem a resposta diferenciada que será tanto 

mais potenciada quanto mais segura e eficaz for a intervenção dos cidadãos em SBV.  

Consultando os dados portugueses disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística 

referentes ao ano de 2009 é fácil perceber que as doenças de origem cardíaca se encontram 

entre as três principais causas de morte assinaladas (George, 2012). Para o mesmo autor, cerca 

de 24,3% das mortes ocorrem em pessoas com idade inferior a 70 anos (mortalidade 

prematura), justificando-se a necessidade de realização de mais estudos nesta área que 

considerem os fatores de risco associados e que promovam o desenvolvimento de programas 

capazes de reduzir a mortalidade prematura. A dimensão dos números apresentados justifica 

assim o esforço e o empenho na criação de meios de transmissão de conhecimentos e criação 

de competências na população em geral com o intuito de dotar as pessoas de capacidade para 

atender a uma situação de PCR imprevisível em qualquer contexto.  

Por conseguinte, perceber a emergência das situações e os seus sintomas, ser capaz de acionar 

ajuda atempadamente, e realizar corretamente procedimentos de SBV, estão asseguradas as 

condições para garantir maior probabilidade da manutenção da vida humana até ao momento 

da intervenção do suporte profissional especializado. 

Durante uma paragem cardiorrespiratória o tempo é uma variável extremamente importante. 

Estima-se que para cada minuto 10% de probabilidade de ressuscitação seja perdida (Luciano 

Matsuno, Moreira, Schmidt & Pazin-Filho, 2010). O papel que o cidadão comum pode 

desempenhar na abordagem à pessoa em estado crítico pode ser determinante para a 

manutenção da vida.  

Sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de morte no mundo inteiro, e 

considerando que a primeira testemunha de uma ocorrência emergente é geralmente o cidadão 

comum, parece-nos vital que o cidadão possua habilidades e conhecimentos adequados para 

prestar SBV de forma eficaz e eficiente. Neste âmbito surge o desenvolvimento desta 

investigação intitulada: Capacitação em Suporte Básico de Vida: Relação com e-Literacia em 

Saúde. 

Trata-se de reafirmar a ideia fundamental de que capacitar em SBV pode salvar vidas, através 

da implementação de um projeto de intervenção que permita a aquisição de conhecimentos e 

competências sobre SBV dos colaboradores da CMVR. Acreditamos que através da 

aprendizagem participativa poderão ser mudados os conhecimentos e comportamentos. Como 
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nos diz Bastable (2010) aprendizagem é definida como uma mudança duradoura 

(conhecimento, atitudes e/ou habilidades) que pode ser observada ou medida. Ocorre em 

qualquer lugar ou momento, como resultado da exposição a um estímulo ambiental. O autor 

refere ainda que a aprendizagem é um processo ativo que acontece com a interação dos 

indivíduos com o ambiente onde estes incorporam as novas informações e experiências 

recebidas relacionando-as com o que já sabem ou aprenderam (Bastable, 2010). 

Neste sentido o EEECSP tem o papel de através de um processo de negociação alicerçado no 

propósito do envolvimento e autonomia do cidadão na tomada de decisões relacionadas com a 

sua saúde, potenciando a utilização dos recursos disponíveis, entre os quais a internet, que 

possam contribuir de forma positiva para esse constructo. Assim, é importante que os 

cidadãos sejam capazes de desenvolver habilidades e competências de utilização e 

compreensão da informação disponibilizada pelas novas tecnologias no sentido de melhorar a 

sua e-literacia em saúde. A internet permite uma interação social e troca de informação entre 

os cidadãos e profissionais de saúde, e contribui para uma maior igualdade no acesso à 

informação sobre os mais diversificados temas de saúde, entre eles o SBV. A e-literacia em 

saúde poderá contribuir de forma positiva para a aquisição e assimilação de conhecimentos 

sobre SBV fomentando a sua aprendizagem e divulgação. 

O SBV aprende-se e executa-se com relativa facilidade e a sua divulgação é importantíssima, 

pois se mais pessoas estiverem preparadas para ajudar outras pessoas, haverá melhora nas 

estatísticas e uma redução significativa nas taxas de mortalidade e morbilidade o que será 

extremamente benéfico à sociedade como um todo. Assumiremos o papel de profissionais 

educadores, procurando responder de forma criativa e inovadora às necessidades da 

população em estudo, desenvolvendo estratégias metodológicas que proporcionem a aquisição 

de conhecimentos e de habilidades em SBV. A capacitação do cidadão dito leigo para o 

atendimento precoce em situações de emergência e instituição do SBV é fundamental para 

salvar. 

3.2. Definição do problema de investigação 

Fortin et al (2009) afirmam que:   

na formulação do problema, o investigador apresenta o seu tema de estudo e define as 

principais características da população visada. Ele descreve os elementos do problema 

e os dados de facto, emite uma argumentação que se baseia nas informações teóricas e 
empíricas coligidas e tenta fornecer uma resposta à questão de investigação. (p.50) 
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A definição do problema de estudo é um processo de reflexão contínua já que este resulta de 

um processo de amadurecimento e reflexão sobre um assunto, que depois se tornará um tema, 

até se chegar à problemática.  

Para formular o problema, devemos transformar o tema em pergunta (preferencialmente). 

Definimos como problema de estudo: 

Quais os conhecimentos e competências dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real 

sobre Suporte Básico de Vida e a sua relação com e-literacia em saúde? 

3.3. Finalidade e objectivos da investigação  

Face à problemática de estudo identificada estabeleceu-se como finalidade a possibilidade de 

contribuir para a capacitação dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real em SBV 

reconhecendo que esta intervenção terá reflexos na melhoria da assistência precoce às vítimas 

de PCR através de medidas simples e eficazes. Deste modo orienta-se a formulação dos 

objetivos, seguindo as recomendações de Fortin et al (2009): ―O enunciado do objectivo de 

investigação deve indicar de forma límpida qual o fim que o investigador persegue‖(p.160) e 

que ―O objetivo de um estudo é descrever, explicar ou predizer, segundo o estado do domínio 

estudado‖(p.160). Quanto aos objetivos do estudo passamos a enunciar: 

1. Caracterizar os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real no que 

respeita às variáveis sociodemográficas e profissionais;  

2. Avaliar os conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da Câmara Municipal 

de Vila Real, antes e após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar 

para salvar‖; 

3.  Avaliar as competências demonstradas em SBV, dos colaboradores da CMVR 

após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖ 

4. Avaliar a e-literacia em saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila 

Real, após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖; 

5.  Analisar a relação entre a e-literacia em saúde e os conhecimentos sobre SBV 

dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a participação no 

projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖. 

6. Analisar a relação entre a e-literacia em saúde e as competências em SBV 

demonstradas pelos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a 

participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖. 
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3.4. Desenho de investigação  

Segundo Fortin et al (2009) ―o desenho de investigação define-se como o conjunto das 

decisões a tomar para por de pé uma estrutura, que permita explorar empiricamente as 

questões de investigação … o desenho de investigação guia o investigador na planificação e 

assim, o desenho de investigação procura fornecer uma estrutura operacional que possibilite a 

obtenção de respostas às questões de investigação ” (Fortin et al., 2009). 

Os elementos que constituem o desenho de investigação são apresentados de seguida.  

3.4.1. Tipo de estudo  

As opções metodológicas realizadas para um estudo de investigação, bem como o tipo de 

abordagem a cumprir estão dependentes daquilo que o investigador pretende saber (Santos & 

Clos, 1998; Polit, Beck & Hungler, 2004). 

Para desenvolver esta investigação e no sentido de um maior aprofundamento do tema em 

estudo, foi privilegiada uma abordagem quantitativa. Tal como referem Fortin et al (2009) 

esta abordagem permite ―… estabelecer factos, pôr em evidência relações entre variáveis por 

meio de verificação de hipóteses, predizer resultados de causa efeito ou verificar teorias ou 

proposições teóricas‖ (p.30) e enquadra um estudo do tipo quase-experimental e longitudinal. 

O carácter longitudinal é justificado pela intenção de elaborar um processo de recolha de 

dados em dois momentos junto do mesmo grupo. Fortin et al (2009) referem que ―o estudo 

longitudinal recolhe dados de forma periódica junto dos mesmos grupos … o estudo 

longitudinal começa no presente e termina no futuro‖ (p.252). A tipologia referida caracteriza-

se pela ―ausência de um grupo de controlo ou repartição aleatória e a existência de uma 

variável manipulável, com vista a medir antes e após as mudanças da variável dependente 

num só grupo de sujeitos (Fortin et al., 2009).  

A dimensão do estudo de natureza quantitativa integrou três fases que sumariamente se 

descrevem: 

i) a primeira fase compreendeu a avaliação inicial dos conhecimentos sobre SBV dos 

colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, através do preenchimento de um 

questionário (Apêndice C) e decorreu entre  março e abril de 2016; 

ii) a segunda fase constou essencialmente da implementação de um projeto de intervenção 

―Capacitar para Salvar‖, com quatro sessões com enfâse na tipologia teórico-prática sobre 
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SBV. Cada sessão teve a duração de duas horas, e decorreu nas instalações da ESEVR da 

UTAD, e decorreu durante o mês de abril de 2016. 

iii) A terceira fase diz respeito à avaliação do projeto de intervenção: três meses após 

implementação do projeto de intervenção para avaliação dos conhecimentos e competências 

em SBV e ainda a avaliação do nível da e-literacia em saúde, utilizando-se o mesmo 

questionário para avaliação de conhecimentos, uma grelha de observação para avaliação de 

competências que consta do apêndice D e a escala eHeals que consta no anexo B. Esta fase 

decorreu durante os meses de junho e julho de 2016. 

3.4.2. População e amostra  

Fortin et al (2009) define população ―como um conjunto de elementos (indivíduos, espécies, 

processos) que têm características comuns. O elemento é a unidade de base da população 

junto da qual a informação é recolhida‖ (p.311). 

 A população para este estudo de natureza quantitativa é constituída por todos os 

colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real. 

No que respeita à amostra, foi selecionada com base numa amostragem não probabilística por 

conveniência, constituída com base na população do estudo e as características desta sendo 

integrada por todos os colaboradores que manifestaram o seu consentimento para participar 

no estudo.  

A amostra define-se como um sub-grupo da população do qual se recolhem dados e este deve 

ser representativo da população em estudo (Sampieri, Collado & Lucio, 2006). 

Fortin et al (2009) referem – se à amostra de forma semelhante dizendo que ―A amostra é 

fração da população sobre a qual se faz o estudo e esta deve ser representativa desta 

população, ou seja, deve conter certas características conhecidas da população em todos os 

seus elementos. 

3.4.3. Critérios de exclusão  

Segundo Fortin et al (2009) ―A população define-se por critérios de inclusão. Eles 

correspondem às características essenciais dos elementos da população‖ (p.310). O mesmo 

autor diz-nos ―os critérios de exclusão servem para determinar os indivíduos que não farão 

parte da amostra‖ (Fortin et al., 2009, p.310).  
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Critérios de exclusão selecionados: 

 Colaboradores que não preencherem o consentimento informado; 

 Colaboradores que tenham tido formação sobre SBV há menos de dois anos. 

Todos os restantes colaboradores serão incluídos na investigação. 

3.4.4. Instrumento de recolha de dados  

A recolha de dados é um procedimento lógico da investigação empírica ao qual compete 

selecionar técnicas de recolha e tratamento da informação adequadas, bem como controlar a 

sua utilização para os fins especificados. Assim, todo e qualquer instrumento que seja 

utilizado com o intuito de colher informação para um estudo cabe dentro da definição de 

instrumento para a recolha de dados. Cabe ao investigador determinar o de instrumento de 

recolha de dados que melhor se adequa ao objectivo do estudo, às questões de investigação 

que o constituem ou às suas hipóteses. (Fortin et al., 2009). 

O instrumento de colheita de dados utilizado no presente estudo é o questionário. Ao escolher 

o instrumento de colheita de dados para a investigação, temos de ter presente que este tem de 

dar resposta às questões de investigação e aos objectivos de estudo. 

Segundo Hicks (2006) os questionários ―são uma forma muito útil de recolha de dados no 

campo dos cuidados de saúde‖ (p.23). Fortin et al afirmam os questionários podem tanto 

podem ser constituídos por questões fechadas como por questões abertas (Fortin et al., 2009). 

O questionário ―trata – se de um instrumento de colheita de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito, e sem a presença do 

entrevistador ― (Marconi & Lakatos, 2007, p.98).  

Fortin et al (2009) realçam que o questionário exige que seja o próprio participante a dar as 

respostas escritas a um conjunto de questões.‖ (p.380) Este tem por objectivo a recolha de 

informação factual sobre acontecimentos ou situações conhecidas, atitudes, crenças, 

conhecimentos, sentimentos e opiniões (Fortin et al., 2009). 

Hicks (2006) diz que: 

a forma como estão estruturadas as opções de resposta, é importante na concepção do 

questionário, uma vez que isso pode ditar o nível de honestidade com que o inquirido 

responde, bem como a importância e a quantidade de informação que pode ser obtida 
com a pergunta. (p.22) 
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Para cada subtema que integra o questionário de avaliação de conhecimentos sobre SBV são 

utilizadas um conjunto de afirmações em relação às quais cada colaborador assinalou a 

afirmação que melhor traduz a sua opinião. 

O questionário foi entregue aos inquiridos pelo próprio investigador. Foram os inquiridos a 

preenchê-lo sem a interferência de terceiros. Foi ainda utilizada uma grelha para avaliação das 

competências em SBV (Apêndice D) demonstradas ou não demonstradas pelos colaboradores 

da CMVR, após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖. Os seus 

registos foram realizados pelo investigador. 

O questionário utilizado no estudo foi submetido ao parecer da comissão de ética da UTAD 

(Anexo A) e corrigido de acordo com as orientações por ela indicadas. Compreende três 

partes: 

Parte I – Caracterização Sociodemográfica e profissional 

Questões relativas às características sociodemográficas e profissionais que visam a 

caracterização dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, com questões fechadas e 

abertas; 

Parte II – Avaliação de conhecimentos sobre SBV 

Afirmações relativas ao SBV, e que pretende avaliar os conhecimentos dos colaboradores da 

Câmara Municipal de Vila Real no que respeita a: princípios gerais e objetivos sobre SBV; 

abordagem de uma vítima adulta; início das manobras de reanimação; relação entre 

compressões/ventilações; modo de realização das compressões; posição lateral de segurança; 

avaliação da respiração espontânea; manutenção de SBV; ventilação boca a boca.   

Parte III- A escala eHeals :The e-Health Literacy Scale (Escala de e-Literacia em Saúde) 

A versão utilizada nesta investigação foi traduzida e validada para a população portuguesa 

através do estudo de Tomás, Queirós e Ferreira (2014) que desenvolveram estudos de análise 

das propriedades psicométricas, fiabilidade e consistência deste instrumento de recolha de 

dados. O mesmo instrumento foi também traduzido e validado para a população portuguesa 

por Brandão (2012). É um instrumento de autopreenchimento constituído por oito itens que 

são pontuados 1 a 5 através de uma escala do tipo Likert que possibilita cinco opções de 

resposta que vão de ―Discordo totalmente‖ a ―Concordo totalmente‖. Nesta escala existem 

ainda dois itens adicionais (1 e 2) que visam a compreensão do interesse dos inquiridos na 
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utilização informação electrónica em saúde. Estes itens possuem também resposta tipo Likert, 

com cinco possibilidades de resposta que vão de ―Absolutamente inútil‖ a ―Muito útil‖ e 

―Absolutamente nada importante‖ a ―Absolutamente importante‖. 

A eHeals foi desenvolvida por Norman e Skinner (2006) com o intuito de poder medir a 

literacia em e-Health. Hoje em dia, a internet é um recurso cada vez mais presente no 

quotidiano dos cidadãos, e disponibiliza o acesso fácil a uma vasta e diversificada informação 

sobre assuntos de saúde, cada vez mais acedidos pelos utilizadores. Esta escala tem como 

objetivo a medição da aplicação da informação relacionada com questões de saúde, recolhida 

da internet pelos consumidores, assim como conhecimento, habilidades de pesquisa destes 

(Norman & Skinner, 2006). Baseia-se na percepção individual que cada pessoa tem sobre as 

suas próprias capacidades e conhecimentos, dentro de cada domínio avaliado da e-literacia em 

saúde, ou seja, pretende estimar de forma global as competências em e-saúde da população. 

Estes autores construíram esta escala com referência nos seis modelos de literacia (tradicional, 

científica, informática, mediática, em saúde e de informação (Norman & Skinner, 2006). 

Para o presente estudo de natureza quantitativa, a escala foi aplicada após a sua tradução e 

validação e autorização de utilização do seu autor (Apêndice E), a 97 inquiridos, 

colaboradores da CMVR. 

Estudo de fidelidade da escala eHeals 

Para a realização do estudo de fidelidade da escala, recorremos à análise da consistência 

interna obtida pelo do cálculo do Alpha de Cronbach. Como se observa no quadro 4, o valor 

obtido do alpha de Cronbach para o total da escala é de 0,91 o que indica a existência de uma 

muito boa consistência interna (Pestana & Gageiro, 2014), o que se constata também em 

outros estudos, nomeadamente: 0,89 (Cruz, 2013); 0,92 (Brandão, 2012); 0,84 (Tomás, 2014). 
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Quadro 4. Valores do coeficiente Alpha de Cronbach 

 

3.4.5. Pré-teste  

“O pré-teste é a prova que consiste em verificar a eficácia e o valor do questionário junto de 

uma amostra reduzida (entre 10 ou 20 pessoas) da população alvo‖ (Fortin et al., 2009, p. 

386). 

Trata-se de uma etapa indispensável, pois, irá permitir avaliar os aspectos menos positivos do 

questionário e fazer as correções necessárias que se impuserem (Fortin et al.,2009). 

Foi realizado um pré-teste a colaboradores de uma outra empresa da cidade de Vila Real.  

Não foi percepcionada a necessidade de realizar transformações ao instrumento de recolha de 

dados. 

3.4.6. Operacionalização e categorização das variáveis  

Depois de alcançado um conhecimento da problemática em estudo, precisamos de identificar 

os factores mais importantes que nela interferem, que serão as nossas variáveis em estudo. 

Surgem, assim, as características e factores básicos que fazem parte intrínseca da 

problemática, através dos quais é permitida a sua exploração, descrição e/ou explicação. 

Iten Correlação de item 

total corrigida 

Alfa de Cronbach se o 

item for excluído 

Sei quais são os recursos sobre saúde disponíveis na 

internet 
0,724 0,906 

Sei onde encontrar recursos úteis sobre saúde na internet 0,834 0,896 

Sei como encontrar recursos úteis sobre saúde na internet 0,866 0,894 

Sei como usar a internet para responder às minhas 
perguntas sobre saúde 

0,755 0,903 

Sei como usar a informação sobre saúde que encontro na 
internet para me ajudar 

0,759 0,903 

Consigo avaliar os recursos sobre saúde que encontro na 

internet 
0,761 0,902 

Sei distinguir os recursos de elevada qualidade dos de 
fraca qualidade entre os recursos sobre saúde da internet 

0,640 0,912 

Sinto-me confiante a usar a informação da internet para 
tomar decisões sobre saúde 

0,499 0,926 

Alpha de Cronbach do total da escala = 0,916 
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Para Fortin et al (2009) ―as variáveis são as unidades de base da investigação. Elas são 

qualidades, propriedades ou características de pessoas, objetos de situações suscetiveis de 

mudar ou variar no tempo‖ (p.171). ―As variáveis de investigação são qualidades, 

propriedades ou características que são observadas ou medidas‖ (p.171). 

Seguindo a classificação do autor citado, temos para este estudo três tipos de variáveis: 

variáveis de atributo, variável independente e variáveis dependentes. 

Para este autor, as variáveis que podem interferir com o objeto de estudo devem ser 

consideradas e devidamente controladas, para impedir o comprometimento ou o risco de 

invalidar a pesquisa. Assim, devem ser definidas com clareza, objetividade e de forma 

operacional.  

Segundo Fortin et al (2009) ―as variáveis atributo são características pré-existentes dos 

participantes no estudo. Elas são geralmente constituídas por dados demográficos tais como 

idade, género, a situação de família‖ (p.172). Estas, distinguem-se das variáveis 

independentes na medida em que estas constituem elementos, podem ser manipuladas pelo 

investigador e introduzidos na investigação com vista a exercer um efeito sobre outra 

variável. São chamadas também de variável experimental responsável pela causa do efeito na 

variável dependente (Fortin et al., 2009). 

Para caracterizar a população são consideradas como variáveis atributo: sexo; idade; estado 

civil; nível de instrução; tempo de atividade na instituição; número horas de trabalho semanal; 

tipo de horário; tipo de contrato e profissão/função desempenhada na instituição, local de 

residência, competências em SBV, e e-literacia em saúde. 

Quanto à variável dependente, é referida por Fortin et al (2009) como a que ‖ sofre o efeito da 

variável independente, sendo o resultado predito pelo investigador‖ (p.171). Este tipo de 

variáveis está em correlação com as variáveis independentes, sofrendo os efeitos da 

manipulação desta sobre si. Assim a variável dependente para este estudo é conhecimentos 

sobre SBV. 

O estudo comporta ainda uma variável independente também designada de variável 

experimental. Este tipo de variável assume-se como um elemento que é introduzido pelo 

investigador e manipulado numa investigação com o objetivo de exercer um efeito sobre a 

variável dependente. A variável independente é considerada como a causa do efeito provocado 
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sobre a variável dependente (Fortin et al., 2009). O estudo integra como variável 

independente o Projeto de intervenção sobre SBV. 

Conhecidas as variáveis presentes na investigação, estas deverão ser operacionalizadas. 

De acordo com Fortin et al. (2009), as variáveis devem ser operacionalizadas, ou seja, 

traduzidas em conceitos mensuráveis. O processo de operacionalização de uma variável 

consiste na definição teórica ou descritiva da variável e a enumeração das suas dimensões, 

caso se trate de uma variável complexa.  

Para Fortin e al (2009):  

a definição operacional anuncia os procedimentos a aplicar para medir a variável. Dá 

indicações sobre a forma como as observações devem ser efetuadas…Uma definição 

operacional é estabelecida de maneira que a variável possa ser medida ou manipulada 
numa dada situação de investigação. (p.173) 

Quadro 5. Categorização e operacionalização das variáveis de investigação 

Variáveis Operacionalização Categorização 

Sexo 
Conjunto de características físicas e funcionais que distinguem o macho da 

fêmea (Dicionário de Língua Portuguesa, 2013). 

Masculino                  
Feminino 

 

Idade 
Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) e 

as 0 horas da data de referência, expressa em anos completos (Instituto 
Nacional de Estatística, 2012). 

Resposta aberta 

Estado civil 
Situação real em que o indivíduo vive em termos de relacionamento conjugal 

e perante o registo civil (Instituto Nacional de Estatística, 2012). 

Casado                        
União de facto             

Solteiro                                                                              
Viúvo                                 

Divorciado 

Instrução Grau de ensino mais elevado completo pelo individuo (Instituto Nacional de 

Estatística, 2012). 

Sabe ler e escrever               
1° ciclo do ensino básico                            
2° ciclo do ensino básico                            
3° ciclo do ensino básico                 
Ensino secundário Ensino 

superior                         
Outro 

Tempo de 
serviço 

Período durante o qual o trabalhador exerce a atividade ou permanece 

adstrito à realização da prestação do mesmo (Diário da república, Código do 
Trabalho Português- Lei nº7/2009 de 12 de fevereiro). 

Em anos 

Profissão 
Profissão Oficio ou modalidade de trabalho remunerado ou não de um 

indivíduo (Instituto Nacional de Estatística, 2012). 
Classificação Portuguesa 

das Profissões 2ºINE 
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3.4.7. Questões e hipóteses de investigação  

Neste ponto, pretende-se dar a conhecer as questões de partida para a investigação e as 

hipóteses levantadas que antecipam possíveis relações entre as variáveis em estudo. 

Fortin et al (2009) referem ―As questões de investigação dizem respeito à descrição de 

conceitos ou de populações, ou ao estabelecimento de relações entre variáveis. As questões de 

investigação são mais precisas do que a questão preliminar‖ (p.164). 

Questões de partida para a investigação: 

I. Quais as características sociodemográficas e profissionais dos colaboradores da 

Câmara Municipal de Vila Real? 

II. Quais os conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila 

Real antes e após implementação de um projeto de intervenção?  

III. Quais as competências em SBV dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real 

após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖? 

IV. Qual o nível de e-literacia em saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila 

Real que participam no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖?

Conhecimento 
Conteúdo específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na 
informação ou aptidões aprendidas, conhecimento e reconhecimento de 

informação (Ordem dos Enfermeiros, 2010). 
Correto                        

Incorreto 

Vinculo 
Ligar (-se) a algo ou alguém por meio de vínculo(s) (Dicionário da Língua 

Portuguesa, 2015). Definitivo 

Não definitivo 

Residência 
Local onde os indivíduos habitam a maior parte do ano (Instituto Nacional 

de Estatística, 2012). Urbano                             
Rural 

Competência 
Realizar, eficazmente, uma tarefa ou uma ação com determinado fim (Rey, 

Carette, DeFrance & Kahn, 2005). 
Demonstrado                      

Não demonstrado 

e-Literacia em 
saúde(e-
Health) 

A adaptação das novas tecnologias de telecomunicação à melhoria de 
processos e procedimentos de prestação e gestão de cuidados de saúde 

gerando plataformas ativas de comunicação e informação entre hospitais, 
centros de saúde, unidades de cuidados continuados e o domicílio dos 

doentes (Koo, M., Norman, C.D., & Chang, H-M, 2012). 

Aplicação da escala 
eHeals 

Projeto de 

intervenção 

Atividade que decorre num período de tempo bem definido que visa obter 
um resultado específico e que contribui para a execução de um programa 

(Imperatori, E. & Giraldes, M, 1993). 
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V. Qual a relação entre a e-literacia em saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de 

Vila Real e as competências demonstradas em SBV após a realização de um projeto de 

intervenção?  

VI. Qual a relação entre a e-literacia em saúde e os conhecimentos sobre SBV dos 

colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a participação no projeto de 

intervenção ―Capacitar para Salvar‖? 

Assim como as questões de investigação, a formulação das hipóteses são uma etapa 

fundamental em qualquer trabalho de investigação antes de se iniciar o estudo. As hipóteses 

ajudam a direcionar a recolha de dados e a interpretar os resultados. Um estudo pode ter 

várias hipóteses, que devem ser claramente expressas, verificáveis, plausíveis, apoiando-se 

numa proposição teórica (Fortin et al., 2009). 

Para Polit et al (2004), uma hipótese é uma explicação da relação entre duas ou mais 

variáveis. As hipóteses surgem frequentemente de forma direta a partir de um marco teórico e 

podem validar uma teoria.  

As hipóteses são uma suposição que antecede a constatação dos factos, na tentativa de se 

verificar a validade da resposta ao problema (Marconi & Lakatos, 2008). 

―A hipótese é um enunciado que antecipa relações entre variáveis e que necessita de uma 

verificação empírica‖ (Fortin et al., 2009, p.165).   

Assim, definimos como objecto de estudo as seguintes hipóteses ou relações entre variáveis: 

H1 – Os conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real são 

significativamente superiores após a participação no projeto de intervenção ―Capacitar para 

Salvar‖; 

H2- Existe relação entre o nível de e-literacia em saúde e os conhecimentos sobre SBV 

demonstrados pelos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a implementação 

do projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖; 

H3 – Existe relação entre o nível de e-literacia em saúde e as competências em SBV 

demonstradas pelos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após implementação do 

projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖.  
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3.4.8. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas 

A aplicação dos questionários foi realizada de acordo com a programação a estabelecida entre 

os interlocutores da Câmara Municipal de Vila Real.  

Foram respeitados os aspectos éticos inerentes ao desenvolvimento de qualquer investigação 

científica, e recomendações contidas na Declaração de Helsínquia salvaguardando-se os 

direitos da pessoa humana. ―Quaisquer que sejam os aspectos estudados, a investigação deve 

ser conduzida no respeito dos direitos da pessoa‖ (Fortin et al., 2009, p.180). 

As pessoas envolvidas foram informadas e esclarecidas acerca da natureza, moldes e 

objectivo do estudo e questionadas sobre a sua vontade em participar no mesmo, de modo, a 

não interferir com princípios básicos da Bioética (a não maleficência, a beneficência, a 

autodeterminação, a justiça e o sigilo). A decisão de participar ou não no estudo foi tomada 

exclusivamente pelas mesmas de livre e espontânea vontade. 

3.4.9. Tratamento estatístico dos dados 

Para o estudo quantitativo, os dados recolhidos foram introduzidos e tratados na plataforma 

IBM®SPSS V22. Foi realizada a análise descritiva dos dados recorrendo à estatística 

descritiva e inferencial das observações recolhidas. 

Fortin et al (2009) referem que :  

a parte descritiva da estatística tem por objectivo destacar o conjunto dos dados brutos 
obtidos de uma amostra de maneira que sejam compreendidos, tanto pelo investigador 

como pelo leitor. Na estatística descritiva, os dados numéricos sã apresentados sob a 

forma de quadros e de gráficos e calcula-se o centro de dispersão dos valores 
atribuídos aos dados. (p.411) 

A estatística descritiva permite estruturar a informação numérica de modo a obter uma 

imagem geral das variáveis medidas numa amostra, por isso determinaram-se frequências 

absolutas e relativas e medidas de tendência central e de dispersão. 

Os mesmos autores dizem ainda ―…a inferência estatística interessa-se pelos resultados 

provenientes de uma amostra e, por inferência, prevê o comportamento ou as características 

da população total‖ (Fortin et al., 2009, p.440). 

Foi verificada para as variáveis contínuas utilizadas, a ausência de (p <0,05) de uma 

distribuição normal das respostas dadas pelos participantes. A verificação foi realizada com 

recurso ao teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) que serve para analisar a aderência à 
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normalidade da distribuição de uma variável. O teste pressupõe a rejeição da normalidade da 

distribuição dos dados se o nível de significância for inferior a 5% (p <0,05). Como não se 

verificou uma distribuição normal, optou-se pela utilização de testes não paramétricos para a 

estatística inferencial. 

Fortin et al (2009) afirmam que ―os testes estatísticos permitem determinar se os resultados 

confirmam ou infirmam as hipóteses‖ (p.477). 

Neste sentido e em relação à estatística analítica utilizámos: 

Teste U-Mann Withney – Este teste compara o centro de localização das duas amostras, como 

forma de detectar diferenças entre as duas populações correspondentes, ou seja, compara os 

valores das medianas. Este teste é utilizado quando há violação da normalidade, ou quando a 

amostra é pequena, ou ainda quando as variáveis são de nível pelo menos ordinal (Pestana & 

Gageiro, 2014). Foi utilizado para analisar relações entre variáveis. 

Teste de McNemar – Teste de Mcnemar (aplicado em amostras emparelhadas e a variáveis 

dicotómicas) para analisar frequências (proporções) das respostas recolhidas ―antes‖ e ―após‖, 

de uma determinada situação. Cada indivíduo é utilizado para seu próprio controlo (Pestana & 

Gageiro, 2014). Este teste foi utilizado para analisar as proporções das respostas recolhidas 

nos dois momentos de avaliação de conhecimentos, antes e após a implementação do projeto 

de intervenção ―Capacitar para Salvar‖. 

No que respeita ao nível de significância a considerar, será de 5% (p <0,05).  

O nível de significância é um valor que se refere ao nível alfa (α) ou ao valor de p. Estes 

valores definem-se pela probabilidade de rejeitar a hipótese nula (H0) quando esta é 

verdadeira, ou seja, corresponde à probabilidade de cometer um erro designado de primeira 

espécie (Fortin et al., 2009). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

No capítulo que se segue será realizada uma descrição dos dados obtidos, e apresentados os 

resultados relativos à análise estatística efetuada. De igual modo se procederá à discussão dos 

resultados com base em estudos similares. 

Para uma melhor compreensão e seguimento, os resultados são apresentados de acordo com a 

ordem dos objetivos previamente estabelecidos. 

Iniciamos este ponto efetuando uma caracterização da amostra recorrendo à descrição dos 

resultados obtidos através da aplicação do questionário de caracterização sociodemográfica e 

profissional no sentido de dar resposta ao objetivo nº1 delineado para esta investigação: 

“Caracterizar os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real no que respeita às 

variáveis sociodemográficas e profissionais”. 

A amostra é constituída por 97 indivíduos, que integram os critérios de inclusão para 

participar no estudo. São todos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, onde 

exercem a sua atividade profissional. A maioria é do sexo feminino (n=72) sendo os restantes 

(n=25) do sexo masculino.  

Quadro 6. Distribuição dos inquiridos por sexo 

 

Quanto à distribuição da idade dos inquiridos, varia entre um mínimo de 23 anos e um 

máximo de 66 anos. A maior parte dos inquiridos tem idades inferiores ou iguais a 46 anos, 

tendo uma média de 44,2 anos com um desvio padrão de 9,9 anos. 

No que respeita ao estado civil, o estudo revelou que a maioria, 56 dos inquiridos são casados; 

e 25 são solteiros (Quadro 7). 

 

 

 

Sexo Fa (N) Fr (%) 

Masculino 25 25,8 

Feminino 72 74,2 

Total 97 100 
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Quadro 7. Distribuição dos inquiridos por estado civil 

 

Quanto ao nível de instrução (Quadro 8) verificou-se que a maioria dos participantes, 54,6%, 

possui o “Ensino secundário‖. É de salientar 2,1% ―Sabe ler e escrever‖.  

 Quadro 8. Distribuição dos inquiridos por nível de instrução 

Relativamente ao tempo de serviço na CMVR, para uma mais fácil exposição os resultados 

são apresentados em classes (Quadro 9). Verificamos que 33,9% dos inquiridos exerce 

funções naquela instituição há 10 ou menos anos; sendo que a maioria, 38,2% possuem tempo 

de serviço entre 11 e 20 anos. Apenas 1colaborador trabalha na instituição ou exerce funções 

há mais de 40 anos sendo a média é de 16 anos.    

Quanto ao vínculo laboral à CMVR, as respostas dos participantes do estudo revelaram que 

53% tem um vínculo laboral definitivo e 45,4% não têm uma relação contratual definitiva 

com a instituição. 

 

 

Estado civil Fa (N) Fr (%) 

Casado 56 57,7 

União de facto 5 5,2 

Solteiro 25 25,8 

Viúvo 1 1,0 

Divorciado 10 10,3 

Total 97 100 

Nível de instrução Fa (N) Fr (%) 

Saber ler e escrever 2 2,1 

3º Ciclo do Ensino Básico 12 12,4 

Ensino Secundário 53 56,4 

Ensino Médio 1 1,0 

Ensino Superior 29 29,9 

Total 97 100 
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Quadro 9. Distribuição dos inquiridos por tempo de serviço e tipo de vínculo à instituição 

No que concerne à situação profissional, foram agrupadas e de acordo com o grupo da 

Classificação Portuguesa das Profissões 2010 (Instituto Nacional de Estatística, 2011). A 

classificação profissional com maior frequência é dos ―trabalhadores qualificados da 

indústria‖ com 48,5%; seguindo-se dos ―especialistas das atividades intelectuais e científicas‖ 

e com 22,7%. O ―pessoal administrativo‖ representa 20,6%. 

Quadro 10. Distribuição dos inquiridos em função da profissão 

Quanto à área de residência, constata-se que 64,9% dos participantes do estudo residem em 

zona urbana (cidade), e os restantes 35,1 % em área rurais (lugares, aldeias e vilas).  

 

 

Tempo de serviço 

(anos) 

 

Fa (N) 
Fr (%)  Vínculo de trabalho  Fa (N) Fr(%) 

1 – 10 32 33,9  

Vínculo definido 53 54,6 

11 – 20 37 38,2  

21 – 30 17 17,5  

Vínculo não definido  44 45,4 

31 – 40 10 10,3  

> 40 1 1,03  

Total  97 100 

Total 97 100  

Profissão Fa (N) Fr (%) 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 22 22,7 

Técnicos e profissões de nível intermédio 6 6,2 

Pessoal administrativo 20 20,6 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 0 0 

Trabalhadores qualificados da indústria 47 48,5 

Operadores de instalações e máquinas 2 2,1 

Total 97 100 
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Quadro 11. Distribuição dos inquiridos em função da área de residência 

Quanto ao objetivo 2 ―Avaliar os conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da Câmara 

Municipal de Vila Real, antes e após a participação no projeto de intervenção “Capacitar 

para salvar”, o quadro 12 apresenta os resultados relativos às respostas corretas e incorretas 

no 1º e 2º momento para cada um dos itens que constam do questionário de Avaliação de 

Conhecimentos em Suporte Básico de Vida (ACSBV).  

Relativamente aos itens com maior valor % de respostas corretas obtidos no 1° momento 

,destacam-se o item 10 ―Indique qual o número Europeu de Emergência Médica:‖ com 

94,8%; o item 2 ―O Suporte Básico de Vida tem por objetivo:‖ com 43,3%; o item 7 ―Em que 

situação se deve colocar a vítima em posição lateral de segurança: “ com 40,2% e o item 1 

―Os princípios gerais do Suporte Básico de Vida são:‖ com 38,1%. Salienta-se que apenas 

8,2% dos participantes conhece como as compressões no tórax devem ser feitas (item 6) e 

7,2% como proceder perante um adulto consciente com obstrução de via aérea o item (9).  

No que concerne aos resultados obtidos para o 2º momento os dados demonstram que o maior 

nº de respostas corretamente assinaladas diz respeito aos itens: o item 10 ―Indique qual o 

número Europeu de Emergência Médica:‖ com 97,9%; o item 5 ―Nas manobras de 

reanimação a relação compressões/ventilações na vítima adulta inconsciente e em paragem 

cardiorrespiratória é:‖ 90,7%, o item 3 item (3) ―Como deve proceder antes de abordar uma 

vítima adulta:‖ com 82,5% e o item 8 ―A avaliação da respiração espontânea e eficaz deve ser 

efetuada durante:‖ com 80,0%. Os itens com menor número de respostas assinaladas são: O 

item 1 ―Os princípios gerais do Suporte Básico de Vida são:‖ com 23,7% e o item 9 ―Como 

proceder perante um adulto consciente com obstrução grave de via aérea (asfixia) por corpo 

estranho (alimentos ou objetos):‖ com 24,7%. Da apreciação global podemos considerar que 

houve um aumento do número de respostas corretamente assinaladas sobre os conhecimentos 

sobre SBV, com exceção para a item 1 ―Os princípios gerais do suporte básico de vida são‖ 

para a qual se observa um decréscimo de repostas corretamente assinaladas do 1º momento, 

com 37, para o 2º que apresenta apenas 24 respostas. Tal facto, pode ser explicado pela 

Área de residência Fa (N) Fr (%) 

Urbano 63 64,9 

Rural 34 35,1 

Total 97 100 
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interpretação que os participantes fizeram das expressões Prevenir e Proteger, que podem ter 

sido entendidas como sinónimos, com a maioria das respostas a repartir-se pelos itens de 

resposta: Prevenir, Alertar, Socorrer; e Proteger, Alertar e Socorrer.   

Seguidamente confrontaremos os resultados relativos aos conhecimentos sobre SBV com 

outros estudos, que por vezes em populações distintas, permite no entanto estabelecer 

comparações. 

No estudo realizado por Gala (2014), com o objetivo de avaliar conhecimentos e 

competências em SBV em estudantes do 9º e 12º ano de escolaridade, embora numa 

população particular, encontram-se resultados similares, com mais respostas corretamente 

assinaladas nomeadamente quanto à necessidade de assegurar as condições de segurança na 

abordagem à vítima (99,6%), que no nosso estudo foi de 82,5%. O mesmo se verificou quanto 

às respostas incorretamente assinaladas, como foi a relação entre compressões e ventilações 

na abordagem a uma vítima inconsciente. Outro estudo corrobora o conhecimento que a 

população portuguesa adulta tem sobre a necessidade de avaliar as condições de segurança 

(79,9%) como por exemplo o estudo de Dixe e Gomes (2015). No entanto, em oposição, os 

participantes portugueses de um estudo europeu, aponta que apenas 35,4% tem em mente 

manter a sua própria segurança (Cruz Vermelha Portuguesa, 2013). 

Constata-se que o conhecimento do número europeu de emergência médica, 112, é 

amplamente conhecido e efetivamente constitui um conhecimento útil e fácil que permite a 

obtenção diferenciada de auxílio através de informação disponibilizada pela pessoa que 

assiste a vítima nas mais diversas situações de emergência. Dos participantes no estudo 94,8% 

(1º momento) e 97,9% (2º momento) referem conhecer o número de emergência o que 

também acontece em diferentes estudos (Dixe & Gomes, 2015; Gala, 2014; Rodrigues, 2009). 

Comparando com a média europeia (57,7%), Portugal ocupa uma posição de destaque (2º 

lugar) entre 14 países da União Europeia (Cruz Vermelha Portuguesa, 2013). 

Também o estudo de Pergola e Araujo (2008) ao identificar os conhecimentos sobre SBV 

numa população leiga do Brasil, constatou que apenas 9,9% conhece a manobra de respiração 

boca-a-boca, o que também é corroborado no presente estudo, sendo que apenas 23,7% 

respondeu corretamente. Trata-se efetivamente de um procedimento com alguma 

complexidade na medida em exige o cumprimento de alguns critérios específicos, como uma 

boa adaptação à boca da vítima e a hiperextensão do pescoço, no sentido de assegurar um 
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fluxo uniforme de ar. Sobre o início das manobras de reanimação perante uma vítima que não 

respira, 88,7% não conhece o número de compressões que deve ser feito no tórax, muito 

semelhante aos resultados do estudo da CVP (2013) com 71,3%. 

Também no que se refere ao conhecimento sobre o número de compressões torácicas externas 

por minuto os resultados são semelhantes, sendo que no nosso estudo apenas 8,2% respondeu 

corretamente e no estudo dos autores citados nenhum dos entrevistados conhece o número de 

compressões a realizar, bem como 80,0% no estudo de Dixe e Gomes (2015). No entanto, este 

valor melhora substantivamente (30,9%) no 2º momento após a implementação do nosso 

projeto de intervenção.  

Nas manobras de reanimação a combinação da relação entre compressões/ventilações, apesar 

da discussão científica que tem vindo a ser feita, aponta para uma relação de 30 compressões 

para 2 ventilações. Trata-se de um procedimento que exige algum treino e coordenação 

motora, sendo que as ventilações podem não ser executadas se o socorrista não se sentir 

habilitado. Os estudos de Dixe e Gomes (2015) e Rodrigues (2009) apontam para valores 

ligeiramente superiores quanto ao número de respostas corretas, respetivamente 20,2% e 44%, 

em oposição aos resultados obtidos no presente estudo no 1º momento (14,4%) e que é 

amplamente superado no 2º momento (90,7%). As diferenças nestes resultados podem estar 

relacionadas com características peculiares das amostras dos estudos.  

Quanto às manobras de SBV a sua manutenção deve vigorar até que o reanimador consiga 

manter o seu esforço, ou até que a vítima dê sinais de recuperação, ou até que chegue ajuda 

diferenciada, sendo que 25,8% dos participantes reconhece que apenas nestas situações o 

SBV deve ser interrompido. Valores percentuais mais inferiores encontram-se no estudo de 

Dixe e Gomes (2015), com 19,5% dos participantes a referir que o SBV dever ser suspenso 

quando chega ajuda diferenciada e quando o reanimador se sente exausto, 13,6%. 

Na explicitação da cadeia de sobrevivência, que consiste num conjunto ações que se sucedem 

de forma encadeada, a avaliação da respiração é determinante para a tomada de decisão sobre 

os procedimentos concretos e explícitos a seguir. Neste estudo, no 1º momento apenas 16,5% 

respondeu corretamente (10 segundos), verificando-se que no 2º momento o valor percentual 

é consideravelmente mais elevado (80,04%). Este resultado é muito similar ao verificado no 

estudo de Dixe e Gomes (2015), ao referir que 77,9% dos participantes tinham intenção de 

executar o VOS durante 10 segundos. Mais especificamente quanto aos elos que constituem a 

cadeia de sobrevivência, no estudo realizado pela CVP (2013) só 26,6% conhece, superior à 
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média europeia (17,0%). Este valor é superior nos trabalhadores da CMVR quer no 1º 

momento (34,0%) quer no 2º momento (69,01%). 

O conhecimento específico sobre a posição lateral de segurança é fundamental para manter a 

permeabilidade da via aérea, e a sua execução deve ser feita de forma correta para evitar 

lesões adicionais na vítima. Verificou-se que apenas 40,2% detinha este conhecimento no 1º 

momento, valor superior ao constatado no estudo da CVP (30,8%) e à média da União 

Europeia (36,5%). No estudo de Dixe e Gomes (2015) e a propósito da colocação de uma 

vítima que respira, 51,4% respondeu que a vítima deve ser colocada em PLS se não for 

politraumatizada, valor superior ao do nosso estudo, que no entanto, após a intervenção é de 

78,4%, sublinhando-se a sua importância. 

A obstrução da via aérea, normalmente como resultado de causas extrínsecas, é uma 

emergência que exige uma ação rápida e eficaz, sendo que apenas 7,2% e 24,7% responderam 

corretamente no 1º e 2º momento, respetivamente. O reduzido valor percentual das afirmações 

corretamente assinaladas pode dever-se à dificuldade em diferenciar se a obstrução é grave 

(asfixia) ou ligeira, o que também se verifica no estudo de Dixe e Gomes (2015).   

Em jeito de síntese podemos dizer que os conhecimentos sobre SBV são insuficientes tal 

como se constata em alguns estudos (Dixe & Gomes, 2015; Gala, 2014; CVP, 2013), no 

entanto 75,1% reconhece que é importante (CVP, 2013). São vários os autores que sublinham 

que a não compreensão das etapas do SBV pela população leiga pode comprometer a 

assistência à vítima, inviabilizar os procedimentos de suporte avançado de vida e até diminuir 

a sua probabilidade de sobrevivência. 
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Quadro 12. Distribuição das frequências de respostas corretas e incorretas ao questionário de ACSBV (antes e 

após a implementação do projeto de intervenção) 

                                                                       1ºMomento (antes)                              2ºMomento (após )  

           

No sentido de conhecer o efeito do projeto de intervenção ―Capacitar Para Salvar‖ nos 

conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da CMVR foi realizado o teste de McNemar que 

pretende analisar as frequências (proporções) das respostas recolhidas ―antes‖ e ―após‖ a 

 

Itens do questionário de ACSBV 

Respostas 

corretas 

 

N        F(%) 

Respostas               

incorretas 

 

N          F(%) 

∑ 

 

N   F(%) 

Respostas 

corretas 

 

N        F(%) 

Respostas               

incorretas 

 

N          F(%) 

∑ 

 

N        F(%) 

1.Os princípios gerais do Suporte Básico 

de Vida são: 
37 38,1 60 61,9 97 100 23 23,7 74 76,3 97 100 

2.O Suporte Básico de Vida tem por 

objetivo: 
42 43,3 55 56,7 97 100 66 68,0 31 32,0 97 100 

3.Como deve proceder antes de abordar 

uma vítima adulta: 
32 33 65 67 97 100 80 82,5 17 17,5 97 100 

4.Perante um adulto que não respira, deve 

iniciar as manobras de reanimação por: 
11 11,3 86 88,7 97 100 69 71,1 28 28,9 97 100 

5.Nas manobras de reanimação a relação 

compressões/ventilações na vítima adulta 

inconsciente e em paragem 

cardiorrespiratória são: 

14 14,4 83 85,6 97 100 88 90,7 9 9,3 97 100 

6.As compressões no tórax devem ser 

feitas: 
8 8,2 89 91,8 97 100 30 30,9 67 36,1 97 100 

7.Em que situação se deve colocar a 

vítima em posição lateral de segurança: 
39 40,2 58 59,8 97 100 76 78,4 21 21,6 97 100 

8.A avaliação da respiração espontânea e 

eficaz deve ser efetuada durante: 
16 16,5 81 83,5 97 100 78 80,04 19 19,6 97 100 

9. Como proceder perante um adulto 

consciente com obstrução grave de via 

aérea (asfixia) por corpo estranho 

(alimentos ou objetos): 

7 7,2 90 92,8 97 100 24 24,7 73 75,3 97 100 

10. Indique qual o número Europeu de 

Emergência Médica: 
92 94,8 5 5,2 97 100 95 97,9 2    2,1 97 100 

11. Os procedimentos de socorro à 

vítima, sucedem-se de forma encadeada e 

constituem uma cadeia de atitudes (cadeia 

de sobrevivência) em que cada elo 

articula o procedimento anterior com o 

seguinte, os quatros elos da cadeia de 

sobrevivência são: 

33 34,0 64 66 97 100 67 69,1 30 30,9 97 100 

12. O Suporte Básico de Vida deve ser 

mantido sem interrupção até: 
25 25,8 72 74,2 97 100 61 64,9 36 37,1 97 100 

13. Durante a ventilação boca a boca 

deve: 
23 23,7 74 76,3 97 100 65 67 32 33 97 100 
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implementação do projeto de intervenção e deste modo inferir se há mudanças 

estatisticamente significativas nos conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da CMVR.  

Relativamente à hipótese 1 ―Os conhecimentos em SBV dos colaboradores da Câmara 

Municipal de Vila Real são significativamente superiores após a participação no projeto de 

intervenção “Aprender para Salvar” apresentam-se os resultados obtidos com o teste de 

McNemar nos quadros seguintes. 

Relativamente ao item 1 ―Os princípios gerais do Suporte Básico de Vida são:‖ do 

questionário de ACSBV, observa-se no quadro 13, que do total de 97 indivíduos 37 deram 

respostas corretas no 1º momento de avaliação e 60 fizeram-no erradamente. No 2º momento 

o número de respostas dadas corretamente desceu para 23 verificando-se um total de 74 

respostas erradas. Existem 14 indivíduos a responder corretamente antes da intervenção, 

mantendo a sua resposta no 2º momento de avaliação, e 51 a responder erradamente sem 

modificar a sua resposta no 2º momento de avaliação. Por outro lado, 23 dos indivíduos que 

haviam dado uma resposta correta, terão modificado a sua resposta para errada após a 

intervenção, e apenas 9 modificaram de errado no 1º momento para correto no 2º. A redução 

do número de respostas corretas do 1º para o 2º momento é de 22. De acordo com o valor do 

teste de McNemar, as diferenças encontradas são estatisticamente significativas (p=0,022), o 

que nos permite inferir que houve mudança no conhecimento.  

Contrariamente ao esperado, estes resultados demonstram uma perda de conhecimento após a 

realização da intervenção, verificando-se que para este conteúdo teórico ela não se 

demonstrou eficaz. Uma possível justificação para o sucedido pode estar na incorreta 

interpretação da afirmação colocada. 

Quadro 13. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 1 ―Os princípios gerais do Suporte 

Básico de Vida são:‖ 

 p=0,022  

No que respeita ao item 2 ―O suporte básico de Vida tem por objetivo:‖, pode observar-se no 

quadro 14 que, dos 97 inquiridos, 42 responderam corretamente no 1º momento de avaliação 

    Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (14) 14,4% (23) 23,71% (37) 38,14% 

Resposta errada (9) 9,28% (51) 52,58% (60) 61,86% 

Após (23) 23,71% (74) 76,29% (97) 100% 
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e 55 responderam incorretamente. No 2º momento após a intervenção, constatam-se 66 

respostas dadas corretamente e 31 erradas. Esta diferença numérica resulta da mudança de 

opinião de 35 inquiridos, que modificaram a sua resposta de incorreto para a opção correta, do 

1º momento de avaliação para o 2º. Nem todos os indivíduos que demostraram ter 

conhecimento sobre o conteúdo avaliado no 1º momento, mantiveram a sua convicção de 

resposta, dado que dos 42 indivíduos que responderam corretamente ―antes‖ 11 modificaram 

a sua convicção para uma opção de resposta errada depois da intervenção.  

Constata-se um acréscimo de 24 respostas corretas após a implementação do projeto 

intervenção ―Capacitar para Salvar‖. Assim, os resultados demonstram que houve diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,001) o que se traduzem em ganhos em conhecimentos 

sobre o item avaliado. 

Quadro 14. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 2 ―O suporte básico de Vida tem 

por objetivo:‖ 

p=0,001 

    Resposta correta Resposta errada               Antes 

Resposta correta (31) 31,95% (11) 11,34%           (42) 43,30% 

Resposta errada (35) 36,10% (20) 20,61%           (55) 56,70% 

Após  (66) 68,05% (31) 31,95%           (97) 100% 

Relativamente à questão 3 ―Como deve proceder antes de abordar uma vítima adulta:‖, 

encontramos diferenças muito significativas nos conhecimentos demonstrados pelos 

colaboradores participantes no estudo, entre os dois momentos de avaliação (p=0,000). Foram 

obtidas no 1º momento de avaliação 32 respostas corretas e 65 erradas. Já no 2º momento o 

número de respostas corretas subiu para 80 e o de erradas desceu para 17. Estes valores 

resultam da alteração de 51 respostas dadas incorretamente pelos participantes no 1º 

momento, mas que foram corrigidas e acertadas no 2º. O número de respostas dadas 

corretamente no 1º momento e que depois foram alteradas para uma opção incorreta no 2º 

para este conteúdo foi de 3 (Quadro 15).  

Assim, as diferença encontrada entre o número de respostas corretas dadas entre o 1º 

momento de avaliação e o 2º foi de 43.  
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Quadro 15. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 3 ―Como deve proceder antes de 

abordar uma vítima adulta:‖ 

p=0,000 

No que respeita à questão 4 ―Perante um adulto que não respira, deve iniciar as manobras de 

reanimação por: ―do questionário ACSBV, as mudanças de resposta de errado para correto do 

1º momento de avaliação para o 2º são evidentes, tendo sido encontradas diferenças 

estatisticamente muito significativas dos conhecimentos avaliados (p=0,000) no 2º momento 

de avaliação face ao 1º. Verifica-se que ―antes‖ apenas nove 11 indivíduos responderam 

corretamente à questão, e ―após‖ a intervenção foram obtidas 69 respostas dadas corretamente 

(Quadro 16). Esta alteração traduz-se pela transição de 60 respostas dadas incorretamente 

―antes‖ que passaram para a opção correta de resposta após a intervenção. Das 86 respostas 

erradas obtidas para o 1º momento de avaliação, apenas 26 permaneceram após a intervenção. 

Duas das respostas permaneceram erradas em ambos os momentos de avaliação de 

conhecimento para esta questão A diferença de respostas corretas obtidas no 2º momento face 

ao 1º é de 58 respostas. Assim, os resultados traduzem ganhos em conhecimentos sobre o item 

avaliado. 

Quadro 16. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 4 ―Perante um adulto que não 

respira, deve iniciar as manobras de reanimação por:‖ 

p=0,000 

Os resultados do quadro 17 revelam para o item 5 ―Nas manobras de reanimação a relação de 

compressões/ventilações na vítima adulta, inconsciente em paragem cardiorrespiratória é:‖ a 

existência de diferenças também estatisticamente muito significativas (p=0,000) no tipo de 

resposta dada pelos indivíduos entre os dois momentos de avaliação de conhecimento, 

    Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (29) 29,90% (3) 3,09% (32) 32,99% 

Resposta errada (51) 52,58% (14) 14,43% (65) 67,01% 

Após (80) 82,48% (17) 17,52% (97) 100% 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (9)  9,28% (2) 2,06% (11) 11,34% 

Resposta errada (60) 61,86% (26) 26,80% (86) 88,66% 

Após (69) 71,14% (28) 28,86% (97) 100% 
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revelando uma acentuada mudança dos conhecimentos apresentados. Das 83 respostas erradas 

obtidas antes da intervenção, 74 foram modificadas para um conhecimento correto após a 

intervenção, tendo permanecido como erradas apenas 9 respostas. De realçar que não se 

verificou nenhuma mudança de resposta correta para errada entre os dois momentos. Os dados 

do quadro demonstram um ganho de 74 respostas dadas corretamente do 1º para o 2º 

momento de avaliação de conhecimentos, que traduz eficácia da intervenção para a obtenção 

de conhecimentos sobre o item de SBV avaliado. 

Quadro 17. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 5― Nas manobras de reanimação a 

relação de compressões/ventilações na vítima adulta, inconsciente em paragem cardiorrespiratória é:‖ 

p=0,000 

Aplicado o teste de McNemar ao item 6 ―As compressões no tórax devem ser feitas:‖ 

observam-se diferenças estatisticamente muito significativas nos resultados apresentados para 

os dois momentos de avaliação realizados. Os resultados demonstram que os participantes na 

sua maioria, 89, não souberam responder corretamente à questão 6 do questionário de ACSBV 

antes da implementação da intervenção. Foram obtidas apenas 8 respostas corretas em 97 

possíveis. Após a intervenção, os resultados obtidos, ainda que sem grande impacto visual, 

demonstram uma mudança de conhecimento obtido estatisticamente significativa (p=0,000). 

Como se pode visualizar no quadro 18, o número de respostas corretas no 1ºmomento foi de 

8, e no 2º momento 30, ou seja, 27 participantes que tinham respondido erradamente antes, 

passaram a responder corretamente depois da intervenção, resultando num aumento 

percentual de 22% de respostas corretas face ao 1º momento. Podemos então afirmar, que 

existiu eficácia da intervenção realizada, para a melhoria dos resultados na avaliação de 

conhecimento em SBV para este conteúdo. No entanto, não podemos deixar de realçar, que 

apesar do efeito positivo observado, 62 pessoas, mantiveram a sua resposta errada nos dois 

momentos de avaliação.  

 

 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (14) 14,43% (0) 0% (14) 14,43% 

Resposta errada (74)  76,29% (9) 9,28% (83) 85,57% 

Após (88)  90,72% (9) 9,28% (97) 100% 
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Quadro 18. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 6 ―As compressões no tórax devem 

ser feitas:‖ 

p=0,000 

No que respeita à questão 7 ―Em que situação se deve colocar a vítima em posição lateral de 

segurança:‖ como consta no quadro 19, foram obtidos para os diferentes momentos de 

avaliação, 39 respostas corretas e 58 respostas erradas para o 1º momento de avaliação e 76 

respostas corretas e 21 respostas erradas para o 2º. Existe um aumento de 37 respostas dadas 

corretamente do 1º para o 2º momento de recolha de dados. O quadro revela que 34 

indivíduos mantiveram as suas respostas corretas antes e depois da implementação da 

intervenção e 42 modificaram o seu conhecimento sobre o conteúdo abordado de forma 

positiva, respondendo corretamente após participar na formação sobre SBV. O teste de 

McNemar, revelou a existência de diferenças estatisticamente muito significativas (p=0,000) 

para os conhecimentos demonstrados entre os dois momentos de avaliação, o que significa 

que a participação dos indivíduos na formação implementada, contribuiu para a melhoria do 

conhecimento sobre este item. 

Quadro 19. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 7 ―Em que situação se deve colocar 

a vítima em posição lateral de segurança:‖ 

p=0,000 

Relativamente ao item 8 ― A avaliação da respiração espontânea e eficaz deve ser efectuada 

durante:‖ o teste de McNemar, revelou que as mudanças observadas entre os dois momentos 

de avaliação de conhecimentos para esta questão são estatisticamente muito significativas 

(p=0,000). Das 97 respostas possíveis, 16 foram dadas corretamente e 81 erradamente antes 

da implementação da intervenção (quadro 20). Já no momento pós formação o número de 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (3) 3,09% (5) 5,16% (8) 8,25% 

Resposta errada (27) 27,83% (62) 63,92% (89) 91,75% 

Após (30) 30,93% (67) 69,07% (97) 100% 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (34) 35,05% (5) 5,16% (39) 40,21% 

Resposta errada (42) 43,30% (16) 16,49% (58) 59,79% 

Após (76) 78,35% (21) 21,65% (97) 100% 
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respostas acertadas foi de 78 e erradas 19, resultando numa diferença de 62 respostas dadas 

corretamente entre o 2º momento e o 1º. De realçar que 64 participantes modificaram a sua 

resposta à questão de uma opção errada para a opção correta do 1º para o 2º momento de 

resposta, após a implementação do projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖. 

Quadro 20. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 8 do ― A avaliação da respiração 

espontânea e eficaz deve ser efectuada durante:‖ 

p=0,000 

O quadro 21, com os resultados para a questão 9 ―Como proceder perante um adulto 

consciente com obstrução grave da via aérea (asfixia) por corpo estranho (alimentos ou 

objetos):‖ evidencia uma mudança observável do conhecimento dos participantes no estudo 

no que respeita aos conteúdos abordados para este item. A aplicação do teste de McNemar, 

resulta na observação de diferenças estatisticamente significativas (p=0,01) na variável 

conhecimento avaliada antes e após a implementação da intervenção teórico-prática. No 1º 

momento de avaliação, apenas 7 pessoas responderam corretamente à questão tendo a 

maioria, 90, respondido incorretamente. Dos 97 sujeitos, 69 responderam incorretamente 

antes e depois de participarem no projeto de intervenção, mas, 21 modificaram a sua resposta 

de incorreto para correto, e 4 de correto para incorreto, depois de terem participado no 

mesmo, perfazendo um total de 24 respostas corretas dadas no 2º momento face às 7 obtidas 

no 1º.  

Quadro 21. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 9 ―Como proceder perante um 

adulto consciente com obstrução grave da via aérea (asfixia) por corpo estranho (alimentos ou objetos):‖ 

p=0,01 

    Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (14) 14,43% (2) 2,06% (16) 16,49% 

Resposta errada (64) 65,98% (17) 17,53% (81) 83,51% 

Após (78) 80,41% (19) 19,59% (97) 100% 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (3) 3,09% (4) 4,13% (7) 7,22% 

Resposta errada (21) 21,65% (69) 71,13% (90) 92,78% 

Após (24) 24,74% (73) 75,26% (97) 100% 
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Aplicado o teste de Mcnemar ao item 10 ―Indique qual o numero europeu de emergência 

médica:‖ não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p=375) entre os 

dois momentos de avaliação. A maioria dos participantes,91, demonstrou conhecer o número 

de emergência médica nos dois momentos de avaliação de conhecimentos sobre SBV, 

mantendo a sua resposta. Embora as diferenças não sejam significativas, evidenciamos a 

mudança de resposta de 4 participantes que responderam erradamente a esta questão antes da 

intervenção, mas após a mesma, responderam corretamente. Como de pode observar no 

quadro 22, a maioria dos indivíduos da amostra conhece o número de europeu de emergência 

médica. 

Quadro 22. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 10 ―Indique qual o numero europeu 
de emergência médica:‖ 
 

p=0,375 

Os resultados do quadro 23, referentes ao item 11 que respeita ao ―Os procedimentos de 

socorro à vítima, sucedem-se de forma encadeada e constituem uma cadeia de atitudes (cadeia 

de sobrevivência) em que cada elo articula o procedimento anterior com o seguinte. Os quatro 

elos da cadeia de sobrevivência são:‖ mostram um ganho de 34 respostas dadas corretamente 

do 1º momento de recolha de dados para o 2º. Foram dadas 67 respostas corretas após a 

implementação da intervenção sobre SBV, duplamente superior às 33 respostas corretas 

obtidas no 1º momento de avaliação de conhecimentos em SBV. Os dados do quadro revelam 

que 40 indivíduos responderam erradamente antes da intervenção passando a responder 

corretamente no 2º momento de avaliação. A aplicação do teste de McNemar, este revelou a 

existência de diferenças estatisticamente muito significativas (p=0,000) para o conhecimento 

demonstrado entre os dois momentos de avaliação. Após a frequência dos participantes no 

projeto de intervenção, o número de respostas corretas subiu de 34% para 69%, verificando-se 

uma transição de 43 respostas erradas do 1º momento para respostas corretas no 2º. 

 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (91) 93,82% (1) 1,03% (92) 94,85% 

Resposta errada (4) 4,12% (1) 1,03% (5) 5,15% 

Após (95) 97,94% (2) 2,06% (97) 100% 
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Quadro 23. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 11―Os procedimentos de socorro à 

vitima, sucedem-se de forma encadeada e constituem uma cadeia de atitudes (cadeia de sobrevivência) em que 

cada elo articula o procedimento anterior com o seguinte. Os quatro elos da cadeia de sobrevivência são:‖ 

P=0,000 

O teste de Mcnemar revelou para a questão 12 ― O Suporte Básico de Vida deve ser mantido 

sem interrupção até:‖ uma mudança estatisticamente muito significativa no conhecimento dos 

participantes do estudo, relativa aos conteúdos necessários para responder corretamente a esta 

questão. Verificou-se que dos 97 participantes 72 tinham errado a resposta antes da 

intervenção, e 25 acertado. Após a intervenção, 43 das pessoas que demonstraram não saber a 

resposta correta antes, responderam corretamente após a intervenção. Foram obtidas no 2º 

momento 61 respostas corretas, face às 25 verificadas no 1º. Isto significa um aumento de 

respostas corretas de 36 respostas corretas do 1º para o 2º momento (Quadro 24).  

Quadro 24. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 12 ― O Suporte Básico de Vida 

deve ser mantido sem interrupção até:‖ 

P=0,000 

Por fim, para no item 13 ― Durante a ventilação boca a boca deve:‖ observaram-se diferenças 

estatisticamente muito significativas (p=0,000) entre os conhecimentos avaliados ―antes‖ e 

―após‖ da intervenção. Como se pode ler no quadro 25, no 1º momento 23 participantes 

responderam corretamente à questão e após a mesma o número de respostas corretas subiu 

para 65. Isto deveu-se ao facto de 47 dos indivíduos terem alterado a sua resposta incorreta 

dada no 1º momento  para correta no 2º. Dos 97 indivíduos, 27 erraram a resposta nos dois 

momentos de avaliação. 

    Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (27) 27,84% (6) 6,18% (33) 34,02% 

Resposta errada (40) 41,24% (24) 24,74% (64) 65,98% 

Após (67) 69,07% (30) 30,93% (97) 100% 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (18) 18,55% (7) 7,22% (25) 25,77% 

Resposta errada (43) 44,33% (29) 29,90% (72) 74,23% 

Após (61) 62,88% (36) 37,12% (97) 100% 
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Na globalidade dos resultados, obteve-se um ganho de 42 respostas corretas no 1º momento 

para o 2º. 

Globalmente, estes resultados demostram que o projeto de intervenção gerou uma mudança 

positiva e significativa nos conhecimentos sobre SBV dos colaboradores da CMVR. 

Após a apresentação dos resultados obtidos pela aplicação do teste de McNemar, verificamos 

diferenças estatisticamente muito significativas para os itens do questionário de ACSBV (3), 

(4), (5), (6), (7), (8), (11), (12) e (13) com um nível de significância muito inferior a 0,05 (p= 

0,000). As questões (1), (2) e (9) também apresentaram um nível de significância inferior a 

0,05 (p= 0,022; p= 0,01 e p= 0,01 respectivamente). Apenas o item 10 apresentou um valor de 

significância superior a 0,05 (p= 0,375). 

Perante estes resultados, aceitamos parcialmente a hipótese H1 ―Os conhecimentos em SBV 

dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real são significativamente superiores após a 

participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖ para todos os itens, com 

exceção do item 1 e 10.  

Quadro 25. Distribuição absoluta e percentual das respostas relativas ao item 13 ―Durante a ventilação boca a 

boca deve:‖ 

P=0,000 

Quanto ao objetivo 3 ―avaliação das competências demonstradas sobre SBV após a 

participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖ foram avaliadas decorrido um 

período superior a dois meses após a implementação do projeto referido. Procedeu-se à 

avaliação da execução prática e individual com registo numa grelha de avaliação de 

competências, essenciais para prestar socorro eficaz à vítima que se encontra em PCR 

(Apêndice D) 

Os dados obtidos constam no quadro 26 e demonstram que os itens executados corretamente 

por um maior número de indivíduos foram: O item 1 ― Avaliação de condições de segurança 

―e o item 3 ―Pedido de ajuda‖ ambos com 86 demonstrações corretas; o item 2 ―Avaliação da 

resposta da vítima‖ com 80, e o item 5 com 69 desmonstrações corretas. Contrariamente, a 

 Resposta correta Resposta errada Antes 

Resposta correta (18) 18,56% (5) 5,15% (23) 23,71% 

Resposta errada (47) 48,45% (27) 27,84% (74) 76,29% 

Após (65) 67,01% (32) 32,99% (97) 100% 
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competência 6 ―Execução de compressões torácicas‖ apresenta o menor número de frequência 

absoluta (n=33) de participantes que a executaram corretamente. 

Quadro 26. Distribuição das frequências (absolutas e percentuais) de competências em SBV demonstradas pelos 

colaboradores da CMVR 

 

 

De uma forma global embora se tenha verificado no grupo dos trabalhadores da CMVR 

competências em SBV, é necessário uma atenção especial para os procedimentos relativos à 

execução das compressões torácicas, sendo este procedimento determinante para assegurar em 

cerca de 25% o débito cardíaco.  

Apesar de reconhecermos que os conhecimentos são estruturantes para a execução correta, 

também temos consciência que o SBV exige destreza manual e competências muito específicas 

para o socorrista ser capaz de agir em situação concreta de prestação de auxílio a uma vítima 

em PCR. Decorre desta constatação a necessidade de periodicamente atualizar conhecimentos e 

melhorar as competências, através de projetos formativos que conjuguem uma dimensão mais 

teórica com uma dimensão de execução em contexto de simulação.  

Dimensão de competência Competência      N               Fr(%) 

1. Avaliação de condições de segurança 
Não demonstrada 

Demonstrada 

11 

86 

11,3 

88,7 

2. Avaliação de resposta da vítima 

Não demonstrada 

Demonstrada 

 

17 

80 

 

17,5 

82,5 

 

3. Pedido de ajuda 
Não demonstrada 

Demonstrada 

11 

86 

 

11,3 

88,7 

 

4. Permeabilização da via aérea 
Não demonstrada 

Demonstrada 

41 

56 

 

42,3 

57,7 

 

5. Avaliação da respiração 
Não demonstrada 

Demonstrada 

28 

69 

 

28,9 

71,1 

 

6. Execução de compressões torácicas 
Não demonstrada 

Demonstrada 

64 

33 

 

66,0 

34,0 

 

7. Execução de ventilações 
Não demonstrada 

Demonstrada 

21 

66 

 

32,0 

68,0 
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Aliás no estudo de Gala (2014) com alunos do 9º e 12º ano de escolaridade, ao avaliar as 

competências em três momentos diferentes, o autor constata que o registo sobre as 

competências melhora ao longo dos períodos de avaliação. 

Relativamente ao objetivo 4, ―Avaliar a e-literacia em saúde dos colaboradores da Câmara 

Municipal de Vila Real, após a participação no projeto de intervenção Capacitar para Salvar‖, 

foi utilizada a escala da e-literacia em saúde (eHeals). 

Observando a escala eHeals (Quadro 27) verificamos para os 8 itens que a constituem, que as 

médias de resposta (entre 1 e 5) mais baixas são: o item 9 ―Sei distinguir os recursos de 

elevada qualidade dos de fraca qualidade entre os recursos de saúde da internet‖ (x=3,09; 

s=0,74) e o item 10 ―Sinto-me confiante a usar informação da internet para tomar decisões 

sobre saúde‖ (x=3,46; s=0,82). Também nos estudos de Ferreira (2013), Tomás (2014) e de 

Cruz (2013), a média em e-literacia dos participantes se revelou como a mais baixa para este 

item, x=3,25 (s=0,84); x=2,88 (s=0,93) e x=3,02 (s=1,01) respectivamente, o que permite 

constatar que os participantes se sentem menos confiantes para usar a internet na tomada de 

decisões sobre saúde.  

As médias de resposta mais elevadas verificam-se para o item 3 ―Sei quais são os recursos 

sobre saúde disponíveis na internet‖ (x=3,67; s=0,83) e para o item 6 ―Sei como usar a 

internet para responder às minhas perguntas sobre saúde‖ (x=3,70; s=0,74), o que se verifica 

no estudo de Tomás (2014), com uma média de 3,71. 

De realçar que apesar da maioria dos trabalhadores da CMVR considerarem que a internet é 

útil para ajudar a tomar decisões sobre a saúde (x=4,07), que é um recurso importante 

(x=4,10), que sabem como usar a internet para responder às perguntas sobre saúde e 

conhecerem os recursos de saúde, têm no entanto dificuldade em distinguir a qualidade dos 

recursos de saúde na internet e por isso menos confiança na sua utilização (Quadro 27 e 28). 

Para todos os itens desta escala, as médias são superiores à pontuação intermédia, ou seja 

superiores ao valor 3 atribuído à resposta ―Indeciso‖.  
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Quadro 27. Distribuição das respostas por item da escala eHeals 

ITEM   Med. Min. Max. Moda 

3.Sei quais são os recursos sobre saúde disponíveis na internet. 

 

3,67 

 

0,83 

 

4 

 

1 

 

5 

 

4 

4.Sei onde encontrar recursos úteis sobre saúde na internet. 

 

3,60 

 

0,80 

 

4 

 

1 

 

5 

 

4 

5.Sei como encontrar recursos úteis sobre saúde na internet. 

 

3,65 

 

0,78 

 

4 

 

1 

 

5 

 

4 

6.Sei como usar a internet para responder às minhas perguntas sobre 

saúde. 

 

3,70 

 

0,74 

 

4 

 

2 

 

5 

 

4 

7.Sei como usar a informação sobre saúde que encontro na internet para 

me ajudar. 

 

3,60 

 

0,77 

 

4 

 

1 

 

5 

 

4 

8.Sei como avaliar os recursos sobre saúde que encontro na internet. 

 

3,52 

 

0,82 

 

4 

 

1 

 

5 

 

4 

9.Sei distinguir os recursos de elevada qualidade dos de fraca qualidade 

entre os recursos sobre saúde da internet. 

 

3,46 

 

0,82 

 

4 

 

1 

 

5 

 

4 

10.Sinto-me confiante a usar informação da internet para tomar decisões 

sobre saúde. 

 

3,09 

 

0,89 

 

3 

 

1 

 

5 

 

3 

Nota: Itens da escala de likert da eHeals : 1)Discordo totalmente; 2) Discordo; 3) Indeciso; 4) Concordo; 5) 

Concordo totalmente 

Quadro 28. Resultados descritivos sobre a utilidade e importância da internet 

ITEM   Mo. Med. Min. Max. 

a - Utilidade da internet 
 

4,07 

 

0,73 

 

4 

 

4 

 

2 

 

5 

b -  Importância da internet 
 

4,10 

 

0,76 

 

4 

 

4 

 

2 

 

5 

Nota: Itens da escala de likert utilizada nestas questões: 

a-1)- Absolutamente inútil; 2) Inútil; 3) Não tenho a certeza; 4) Útil; 5) Muito útil                                                                        

b- 1)- Absolutamente nada importante; 2) Nada importante; 3) Não tenho a certeza; 4) Importante; 5) Muito 

importante 
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No que respeita à pontuação total da escala eHeals (Quadro 29) foram obtidos para o total de 

inquiridos (n=97) os valores de pontuação mínima de 9 pontos a pontuação máxima 39, e a 

média foi de 28,29 (S= 5,12). Relativamente à soma das médias (x=28,29) dos itens da escala, 

esta mantem-se em linha com os valores encontrados para os estudos de Tomás (2014), 

Ferreira (2013) e Cruz (2013) sendo superior à pontuação total intermédia de 24 pontos. Isto 

significa que de um modo global, à semelhança das amostras estudadas pelos autores citados, 

o nível de e-literacia em saúde dos colaboradores da CMVR se encontra acima da média.  

Quadro 29. Valores da escala eHeals 

   Min. Max. N 

Soma de pontuação da escala eHeals 28,29 5,12 9 39 97 

No que concerne ao Objetivo 5 ―Analisar a relação entre os conhecimentos sobre SBV e a e-

literacia em saúde dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a participação 

no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖, verificamos que não existem diferenças 

estatisticamente significativas na relação entre os diferentes itens dos conhecimentos em SBV 

e a escala eHeals. 

Este resultado permite inferir que não há influência da e-literacia em saúde dos colaboradores 

da CMVR nos conhecimentos sobre SBV, pelo que não se confirma a hipótese ―H2- Existe 

relação entre o nível de e-literacia em saúde e os conhecimentos sobre SBV demonstrados 

pelos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a implementação do projeto de 

intervenção ―Capacitar para Salvar‖. 

O acesso a informações sobre saúde por parte dos cidadãos pode ser conseguido por 

intermédio de diversificadas fontes de informação, e não apenas através das TIC. Isto 

significa que os conhecimentos demonstrados sobre SBV, podem alicerçar-se em informações 

provenientes das mais diversas fontes de informação que enquadram a literacia em saúde e 

não especificamente a e-literacia em saúde, e todas elas poderão contribuir para o 

conhecimento detido pelos cidadãos no que respeita a assuntos sobre saúde.  
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Quadro 30. Teste de U de Mann Whitney entre a escala eHeals e os conhecimentos sobre SBV 

ITEM    

1.Os princípios gerais do Suporte Básico de Vida são (N=97) 

Corretas 

N = 23 

Incorretas 

N= 74 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

p 

eHeals 50,43 48,55 818,00 -0,28 0,78 

2.O Suporte Básico de Vida tem por objetivo (N=97) 

Corretas 

N= 66 

Incorretas 

N= 31 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

p 

eHeals 48,30 50,50 976,50 -0,37 0,16 

3.Como deve proceder antes de abordar uma vítima adulta (N=97) 

Corretas 

N=80 

Incorretas 

N= 17 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 50,83 40,41 534,00 -1,41 0,16 

4.Perante um adulto que não respira, deve iniciar as manobras de 

reanimação por (N=97) 

Corretas 

N= 69 

Incorretas 

N= 28 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 46,63 54,84 802,50 -1,32 0,19 

5.Nas  manobras de reanimação a relação de 

compressões/ventilações na vítima adulta inconsciente e em paragem 

cardiorrespiratória é (N=97) 

Corretas 

N= 88 

Incorretas 

N= 9 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 50,36 35,72 276,50 -1,51 0,13 

6.As compressões no tórax devem ser feitas (N=97) 

Corretas 

N= 30 

Incorretas 

N= 67 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 42,55 51,89 811,50 -1,53 0,13 

7.Em que situação se deve colocar a vítima em posição lateral de 

segurança (N=97) 

Corretas 

N= 76 

Incorretas 

N= 21 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z P 

eHeals 51,79 38,90 586,00 -1,88 0,60 

8.A avaliação da respiração espontânea e eficaz deve ser efetuada 

durante (N=97) 

Corretas 

N= 78 

Incorretas 

N= 19 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z P 

eHeals 50,75 41,82 604,50 -1,26 0,21 

9.Como proceder perante um adulto consciente com obstrução grave 

da via aérea (asfixia) por corpo estranho (alimentos ou objetos) 

(N=97) 

Corretas 

N= 24 

Incorretas 

N= 73 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 46,81 49,72 823,50 -0,45 0,66 

10.Indique qual o número Europeu de Emergência Médica (N=97) 

Corretas 

N= 95 

Incorretas 

N= 2 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 

 
49,36 32,00 61,00 -0,88 0,43 
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No que respeita ao objetivo 6 ―Analisar a relação entre a e-literacia em Saúde e as 

competências em SBV dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após a 

participação no projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖, o resultado ao teste de U de 

Mann Whitney revela não existirem diferenças estatisticamente significativas na relação entre 

a e-literacia em saúde e as competências em SVB dos colaboradores da CMVR. Deste modo 

não se confirma a ―H3 – Existe relação entre o nível de e-literacia em saúde e as competências 

demonstradas pelos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real, após implementação do 

projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖, conforme consta no quadro. 

Quadro 31. Teste de U de Mann Whitney para a relação entre a escala eHeals e as competências em SBV 

11.Os procedimentos de socorro à vítima, sucedem-se de forma 

encadeada e constituem uma cadeia de atitudes (cadeia de 

sobrevivência) em que cada elo articula o procedimento anterior com 

o seguinte, os quatro elos da cadeia de sobrevivência são (N=97) 

Corretas 

N= 67 

Incorretas 

N= 30 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 46,89 53,72 863,50 -1,12 0,26 

12.O Suporte Básico de Vida deve ser mantido sem interrupção até 

(N=97) 

Corretas 

N= 61 

Incorretas 

N= 36 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 47,40 51,71 1000,50 -0,74 0,46 

13.Durante a ventilação boca a boca deve (N=97) 

Corretas 

N= 65 

Incorretas 

N= 32 
U de Mann Whitney 

Média de ordens 
Média de 

ordens 
U Z 

P 

eHeals 48,35 50,33 997,500 -0,33 0,741 

Dimensões de competência e eHeals Competências em SBV  

1. Avaliação de condições de segurança (N=97) 

Não 

demonstrado 

N = 11 

Demonstrado 

N= 86 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 

eHeals 42,27 49,86 422,00 -0,85 0,39 

2. Avaliação de resposta da vítima (N=97) 

Não 

demonstrado 

N= 17 

Demonstrado 

N= 80 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 

eHeals 49,71 48,85 668,00 -0,12 0,91 

3. Pedido de ajuda (N=97) 

Não 

demonstrado 

N=11 

Demonstrado 

N= 86 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 

eHeals 50,45 48,81 457,00 -0,19 0,86 

4. Permeabilização da via aérea (N=97) 

Não 

demonstrado 

N= 41 

Demonstrado 

N= 56 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 
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eHeals 

 
46,04 51,17 1026,00 -0,90 0,37 

5. Avaliação da respiração (N=97) 

Não 

demonstrado 

N= 28 

Demonstrado 

N= 69 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 

eHeals 51,68 47,91 891,00 -0,61 0,55 

6. Execução de compressões torácicas (N=97) 

Não 

demonstrado 

N= 64 

Demonstrado 

N= 33 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 

eHeals 48,99 49,02 1055,50 -0,00 1,00 

7. Execução de ventilações (N=97) 

Não 

demonstrado 

N= 31 

Demonstrado 

N= 66 
U de Mann Whitney 

Média de 

ordens 
Média de ordens U Z p 

eHeals 50,74 48,18 964,00 -0,45 0,67 
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5. CONCLUSÕES 

Considerando os resultados obtidos neste estudo, pode concluir-se que a amostra utlizada para 

o estudo empírico é maioritariamente do sexo feminino com nível de instrução do ensino 

secundário, possuindo um vínculo laboral definitivo à CMVR e habitando 

predominantemente em área urbana. 

No que concerne aos conhecimentos sobre SBV demonstrados, constatamos que a maioria 

dos participantes (94,8%) já conhecia o número europeu de emergência médica antes da 

implementação do projeto de intervenção. 

Nenhum dos itens avaliados que integram o questionário de ACSBV obteve 100% de 

respostas corretas, o que permite concluir que os conhecimentos sobre SBV na população 

estudada são ainda insuficientes, estando em conformidade com alguns resultados relatados 

por outros estudos já apresentados. 

Quanto à aquisição de conhecimentos sobre SBV entre o 1º e 2º momento há diferenças 

estatisticamente significativas com exceção do item 10, o que permite concluir que após a 

implementação do projeto de intervenção ―Capacitar para salvar‖ os participantes no estudo 

adquiriram mais conhecimentos, o que releva o contributo positivo do mesmo, para a 

obtenção de ganhos em conhecimento sobre SBV por parte dos colaboradores da CMVR. 

No que respeita às competências, a maioria dos indivíduos demonstrou saber realizar 

corretamente todas as manobras de SBV, com exceção da execução correta de compressões 

torácicas na qual os participantes revelaram maiores dificuldades na sua concretização (n=64). 

Aliás foi também neste domínio do conhecimento que ocorreu um elevado número de 

respostas não corretamente assinaláveis (n=67) mesmo após a implementação do projeto de 

intervenção.  

A escala eHeals demonstrou ser fidedigna e válida, à semelhança de outros estudos, 

apresentando bons valores de consistência interna. 

Quanto à utilização das TIC e mais especificamente no âmbito da saúde a sua avaliação 

através da escala eHeals revela que os participantes apresentam uma média ligeiramente 

superior ao valor intermédio da escala. Verifica-se que a internet é percebida pelos inquiridos 

como muito importante e útil para a obtenção de informação sobre assuntos relacionados com 

a saúde, e que apesar de afirmarem saber utilizá-la e conhecer os recursos disponíveis, 
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apresentam dificuldades em distinguir a qualidade dos recursos de saúde nela existentes e por 

isso menos confiança na sua utilização. 

Quanto à relação entre a e-literacia em saúde dos colaboradores da CMVR e os 

conhecimentos e competências em SBV, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas.  

Os conhecimentos e competências sobre SBV dos colaboradores da CMVR revelam-se 

insuficientes, apresentando neste sentido a mesma linha de conclusão de outros estudos 

referidos. 

A reflexão sobre os resultados deste estudo orienta para a necessidade de continuar a formar e 

capacitar a população leiga em SBV, no sentido de lhe conferir uma maior preparação para 

socorrer outras pessoas contribuindo para uma redução significativa das taxas de mortalidade 

e morbilidade o que se constitui num benefício para a sociedade. A capacitação do cidadão 

dito leigo para o atendimento precoce em situações de emergência e instituição do SBV é 

fundamental para salvar vidas.  

Como em qualquer trabalho o fim deveria assinalar um novo (re) início. Foram sentidas 

algumas limitações no decorrer da investigação que condicionaram a sua evolução e 

desenvolvimento em determinados períodos, mas ao mesmo tempo promoveram a reflexão 

sobre as etapas metodológicas desenvolvidas e por desenvolver em cada momento. Tornou-se 

evidente que são necessários reajustamentos constantes, para saber lidar racionalmente e 

emocionalmente com a imprevisibilidade das situações. Uma das principais limitações 

prendeu-se com a operacionalização do estudo no contexto da CMVR no que respeita à 

obtenção das informações necessárias para o desenvolvimento da investigação em tempo 

oportuno, condicionando a concretização de etapas metodológicas como a recolha de dados e 

implementação do projeto de intervenção ―Capacitar para Salvar‖.  

A escolha da amostra como probabilística por conveniência foi também uma limitação do 

estudo. Apesar de todos os colaboradores da CMVR que cumpriam critérios de exclusão não 

terem sido integrados no estudo, de todos os outros, coube à CMVR definir quais os 

colaboradores que integrariam o estudo, não sendo possível aos investigadores intervir no 

processo de seleção da amostra, de uma população de sensivelmente 400 colaboradores, 

sendo dada a garantia de uma representatividade de aproximada de 20% da população. A 

impossibilidade manifestada pela CMVR em libertar os seus colaboradores pelos períodos de 
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tempo necessários para participar no estudo, impossibilitou a avaliação de competências em 

SBV em dois momentos, antes e após, condicionando a compreensão efetiva do programa de 

intervenção na aquisição de competências como estratégia fundamental para a melhoria das 

habilidades técnicas que integram o SBV. 

No que respeita à escala eHeals, apenas avalia uma das seis dimensões apresentado no modelo 

lírio proposto por Norman e Skinner, contudo, este instrumento de recolha de dados foi 

importante para o estudo dado que está traduzido para a língua portuguesa. No que concerne 

ainda a esta escala, consideramos como limitação a fidelidade das respostas dos respondentes, 

uma vez que podem selecionar respostas manifestando ter determinadas competências que na 

realidade poderão possuir ou não. 

Hoje, sentimos que a inexperiência foi em si a principal limitação. Benner (2007), refere que 

os enfermeiros iniciados necessitam de procedimentos e guidelines para tomar decisões, mas é 

à medida que ganham experiências que chegam a peritos. Reconhecemos que se todo o 

processo se reiniciasse realizaríamos alguns reajustes operacionais, pois, o conhecimento 

apreendido e as atividades desenvolvidas permitem-nos refletir sobre o planeamento 

desenvolvido e todos os procedimentos escolhidos, que embora tenham respeitado a 

metodologia científica poderiam ser mais ajustados possibilitando resultados mais pertinentes. 

Fica claro que é fundamental prever e antecipar, saber com rigor onde queremos chegar antes 

mesmo de partir.  
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6. PROPOSTAS  

A constatação da existência de insuficientes conhecimentos e competências sobre SBV em 

cidadãos ditos leigos, não só neste estudo mas também noutros já referidos, torna pertinente e 

necessária a definição de estratégias para realização de projetos que permitam por em prática 

cursos de cariz teórico-prático, recicláveis periodicamente, que possibilitem a aquisição de 

conhecimentos e habilidades em SBV não só aos trabalhadores das diversas instituições 

empresariais ou serviços públicos, mas também à população em geral. O reforço da 

capacitação em SBV constitui-se num benefício para a sociedade na medida em que deverá 

contribuir para a diminuição das taxas de mortalidade e morbilidade em situações de PCR que 

decorram em ambientes extra-hospitalares. A capacitação do cidadão dito leigo para o 

atendimento precoce em situações de emergência e instituição do SBV é fundamental para 

salvar vidas, neste sentido, sendo da competência do EEECSP identificar as necessidades dos 

indivíduos, famílias e grupos, e participar em atividades de educação para a saúde com vista à 

capacitação e empowerment das comunidades, encorajamos o seu envolvimento na replicação 

de investigações semelhantes a incidir em diferentes amostras do tecido social para que 

possamos compreender se a carência de conhecimentos em SBV é comum à maioria dos 

cidadãos ditos leigos, sejam eles colaboradores do tecido empresarial privado, administração 

pública, adultos, jovens etc. Apesar da existência de diversos cursos sobre SBV, eles nem 

sempre são de carácter obrigatório e periodicamente renovados pelos cidadãos ou empresas. 

Cremos mesmo que seria pertinente a introdução precoce de programas de formação teórico-

prático nas escolas, e local de trabalho, não só para capacitar para a prestação de socorro à 

vítima em ambiente escolar ou de trabalho, mas em qualquer local de convívio humano. 

Sendo a área de intervenção da enfermagem comunitária vasta, ela pode desempenhar um 

papel propulsor na aquisição destas competências por parte das populações, uma vez que o 

EEECSP possui conhecimentos multidisciplinares, que contribuirão para promoção e proteção 

da saúde das populações investindo na prevenção da incidência de doença e na promoção de 

condições favoráveis à manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Como EEECSP 

deveremos assumir cada vez mais um papel dinamizador que contribua para o envolvimento 

das populações e instituições na elaboração de projetos de aquisição de conhecimentos e 

habilidades que possibilitem a obtenção de informações fidedignas e úteis sobre saúde através 

dos recursos tecnológicos disponíveis, mas também a formação teórica e prática sobre SBV 

(com simulações de situações reais), estabelecendo parcerias estratégicas com os diversos 
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agentes económicos e sociais no sentido de os sensibilizar para a importância do seu 

contributo e responsabilidade social na formação dos cidadãos. 

Seria ainda importante desenvolver estratégias que possibilitem um registo efetivo de todos os 

episódios de prestação de auxílio por pessoas com e sem formação em SBV para desta forma 

se poder inferir com maior exatidão sobre a importância de formar os cidadãos ditos leigos em 

SBV. 

O SBV aprende-se e executa-se com relativa facilidade, a sua divulgação é importantíssima e 

os enfermeiros deverão afirmar-se cada vez mais como profissionais de saúde capazes de 

transmitir os conhecimentos necessários para que os diferentes ―atores‖ comunitários possam 

desenvolver adequadas competências em SBV.  
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7. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Após a realização deste documento que se constitui de dois momentos distintos integrantes do 

plano de estudos do MEC, sentimo-nos muito mais elucidados sobre cada uma das etapas da 

sua elaboração, onde foram percepcionadas dificuldades nomeadamente nas suas fases 

metodológicas. A sua realização, de forma orientada permitiu adquirir e desenvolver novos 

conceitos sobre fundamentos e etapas de investigação, deixando claro que esta é uma área 

vasta, que requer sistematização, pesquisa constante e argucia do investigador para delinear e 

planear com base na metodologia científica toda a sua investigação e assim obter dados 

credíveis e sólidos a partir do seu estudo.  

Em todas as atividades desenvolvidas e experienciadas procuramos estar dinamicamente 

disponíveis, ter uma atitude proactiva para dar respostas favoráveis e determinadas, às 

necessidades e desafios propostos, sempre com espírito crítico construtivo e abertura 

diplomática, promovendo uma aprendizagem contínua. O curso MEC possibilitou a 

oportunidade de sentir o papel do EEECSP em toda a sua esfera de ação profissional que se 

enquadra no regulamento de competências estabelecidas para o EEECSP (Regulamento 

nº128/2011, de 18 de Fevereiro) elevando a importância de este ter uma visão abrangente e 

profunda das necessidades de saúde dos grupos e comunidades para, com base na 

metodologia do planeamento em saúde, dar resposta em tempo útil às necessidades 

identificadas.  

Tendo presente que os ganhos em saúde são difíceis de medir no curto prazo, esperamos ainda 

assim ter contribuído para a obtenção de ganhos em conhecimentos sobre a identificação e 

prevenção dos factores de risco de queda nos idosos, bem como sobre SBV nas repetitivas 

populações estudadas.  

Os dados estatísticos existentes referentes a estas duas áreas de intervenção em saúde, 

revelam a necessidade de se desenvolverem estratégias que permitam melhorar as mesmas. Se 

todos os cidadãos tiverem acesso a mais e melhor formação sobre saúde, e neste caso 

concreto, sobre os temas abordados, provavelmente ocorrerão menos quedas nos mais 

vulneráveis, e mais pessoas serão prontamente e eficazmente assistidas o que proporcionará 

em ambas as situações uma melhoria da qualidade de vida, e no que se refere ao SBV, à 

manutenção da própria vida.   
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Dotar a população em geral de habilidades e conhecimentos que lhes permitam desenvolver 

competências para a utilização dos recursos disponíveis para a obtenção de informações sobre 

saúde, irá certamente contribuir para a melhoria da e-literacia em saúde, mas também de uma 

forma mais global para a literacia em saúde. Como futuros EEESC, baseamo-nos no conceito 

―empowerment‖ enquanto processo que contribui para que os cidadãos adquiram 

conhecimentos sobre saúde que lhe possibilitem tomar melhores decisões sobre assuntos 

relacionados com a sua própria saúde mas também a saúde coletiva (grupos, comunidades).   

Foi nossa clara intenção capacitar os colaboradores do CSPSTC e CMVR, e sensibilizá-los 

para uma intervenção cívica, enquanto agentes promotores de saúde, fomentando uma 

sociedade saudável onde suscitar estas experiências é educar para a cidadania com contributos 

positivos para a coesão social, tendo presente que a prevenção de acidentes e o atendimento 

precoce em situações de emergência e instituição de SBV são fundamentais para manter a 

qualidade de vida e salvar vidas. O enfermeiro enquanto agente promotor de saúde, e 

especialista em enfermagem comunitária tem o dever de promover a formação para a 

cidadania, procurando desenvolver a sua prática com base na evidência científica utilizando 

todos os recursos que estiverem ao seu alcance em prol da comunidade. 

Pensamos que a enfermagem comunitária pode desenvolver atividades num vastíssimo campo 

de sectores sociais e acreditamos que uma prática profissional responsável e reflexiva 

proporcionará experiências que permitirão desenvolver todas as competências legais do 

EEECSP com os diferentes parceiros sociais.  

Cremos ter atingido os objetivos a que nos propusemos, conscientes de que haverá sempre um 

logo caminho a percorrer, e com a certeza de que sozinhos percorreremos um determinado 

caminho, mas em parceria, iremos seguramente mais longe. 
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Apêndice A 

Consentimento informado para efetuar colheita de dados acerca dos conhecimentos sobre 

SBV nos colaboradores da CMVR 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 

Responsável:  

Rui Miguel Barros a Cunha Carvalho 

Curso: Mestrado em Enfermagem Comunitária 

INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

 

 

ESCLARECIMENTO PRÉVIO 

Caro(a) Senhor (a)/ Utente: 

Somos Estudantes do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária na Escola Superior de Enfermagem de 

Vila Real – UTAD e com o presente estudo de investigação pretendemos identificar os conhecimentos sobre 

suporte de básico de vida dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real. 

As questões que compõem este instrumento deverão ser respondidas por si com o máximo de sinceridade. Não 

existem respostas certas ou erradas.  

Será garantida toda a confidencialidade dos dados. Se por qualquer razão não quiser participar, tem todo o direito 

de o fazer e agradecemos de igual modo a sua atenção. 

Assim, solicitamos o seu consentimento por escrito, em como aceita participar nas atividades teoricas e práticas 

do estudo  depois de devidamente informado(a) e esclarecido(a). 

Agradecemos com elevada estima, certos da sua inestimável colaboração.              

Vila Real, março de 2016 

Declaro que compreendi tudo quanto me foi explicado e que estou consciente da minha 

participação no estudo. 

 

O participante_____________________________________________________________ 

 

 

Este questionário tem como finalidade recolher informações acerca dos conhecimentos sobre Suporte Básico 

de Vida que os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real possuem. A informação recolhida é 

confidencial e não será utilizada para fins alheios.  
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Apêndice B 

Consentimento informado para efetuar colheita de dados acerca dos conhecimentos sobre 

SBV nos colaboradores da CMVR e a sua opinião e experiência com a internet para aceder a 

informação sobre saúde 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 

Responsável:  

Rui Miguel Barros a Cunha Carvalho 

Curso: Mestrado em Enfermagem Comunitária 

INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

 

ESCLARECIMENTO PRÉVIO 

Caro(a) Senhor (a)/ Utente: 

Somos Estudantes do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária na Escola Superior de Enfermagem de 

Vila Real – UTAD e com o presente estudo de investigação pretendemos identificar os conhecimentos sobre 

suporte de básico de vida dos colaboradores da Câmara Municipal de Vila real bem como conhecer a sua opinião 

e experiência no uso da internet para aceder a informação sobre saúde.   

As questões que compõem este instrumento deverão ser respondidas por si com o máximo de sinceridade. Não 

existem respostas certas ou erradas.  

Será garantida toda a confidencialidade dos dados. Se por qualquer razão não quiser participar, tem todo o direito 

de o fazer e agradecemos de igual modo a sua atenção. 

Assim, solicitamos o seu consentimento por escrito, em como aceita participar nas atividades teoricas e práticas 

do estudo  depois de devidamente informado(a) e esclarecido(a). 

Agradecemos com elevada estima, certos da sua inestimável colaboração.              

Vila Real, junho de 2016 

Declaro que compreendi tudo quanto me foi explicado e que estou consciente da minha 

participação no estudo. 

 

O participante_____________________________________________________________ 

Este questionário tem como finalidade recolher informações acerca dos conhecimentos sobre Suporte Básico 

de Vida que os colaboradores da Câmara Municipal de Vila Real possuem bem como conhecer a sua opinião e 

experiência no uso da internet para aceder a informação sobre saúde.   

 . A informação recolhida é confidencial e não será utilizada para fins alheios.  
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Apêndice C 

Caracterização sociodemográfica e profissional e avaliação ACSBV 

Questionário de avaliação de conhecimentos sobre suporte básico de vida 

Parte I 

I - CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PROFISSIONAL 

1.Sexo:                                                                                                                   

      Masculino (1) 

       Feminino (2) 

2. Idade (anos) _______ 

3.Estado Civil:  

 Casado (1) 

 União de facto (2) 

 Solteiro (3) 

 Viúvo (4) 

 Divorciado (5) 

4.Instrução:  

 Sabe ler e escrever (1) 

 1º Ciclo do Ensino Básico (2) 

 2º Ciclo do Ensino Básico (3) 

 3º Ciclo do Ensino Básico (4) 

 Ensino Secundário (5) 

 Ensino Médio (6) 

 Ensino Superior (7) 

5. Tempo de serviço na instituição?                 

(em anos) ____ 

 

6. Assinale o grupo profissional onde se 

enquadra a sua profissão e função na 

instituição: 

 Profissões das Forças Armadas (1) 

 Representantes do poder legislativo e de órgãos (2) 

 Especialistas das atividades intelectuais e científicas 

(3) 

 Técnicos e profissões de nível intermédio (4) 

 Pessoal administrativo (5) 

 Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 

vendas (6) 

 Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura e pescas (7) 

 Trabalhadores qualificados da indústria (8) 

 Operadores de instalações e máquinas (9) 

 Trabalhadores não qualificados (10) 

7. Vinculo à instituição: 

          Com vínculo definitivo (1) 

          Sem vínculo definitivo (2) 

                                                                                                 

8. Residência: 

 Urbana (1) 

 Rural (2) 
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Parte II – avaliação de conhecimentos em suporte básico de vida 

1 - Os princípios gerais do Suporte Básico de Vida são: (assinale só uma opção) 

A) Parar, Alertar, Socorrer.  

B) Prevenir, Alertar, Socorrer.  

C) Proteger, Alertar, Socorrer.  

D) Nenhuma das respostas anteriores é correta.  

E) Não sei  

 

2 – O Suporte Básico Vida tem por objetivo: (assinale só uma opção) 

A) Identificar as situações em que há perigo iminente de vida   

B) Saber como e quando pedir ajuda   

C) Saber quando iniciar as manobras para manter as necessidades vitais   

D) Todas as respostas anteriores são corretas   

E) Não sei  

 

3 – Como deve proceder antes de abordar uma vítima adulta: (assinale só uma 

opção) 

A) Pedir ajuda   

B) Avaliar a área envolvente e excluir riscos   

C) Abanar e chamar a vítima   

D) Ligar o número Europeu de Emergência Médica  

E) Não sei  

 

4 – Perante um adulto que não respira, deve iniciar as manobras de reanimação 

por: (assinale só uma opção) 

A) 2 ventilações   

B) 10 ventilações     

C) 15 compressões no tórax   

D) 30 compressões no tórax   

E) Não sei  
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5 – Nas manobras de reanimação a relação de compressões / ventilações na vitima  

adulta inconsciente e em paragem cardiorrespiratória é : (assinale só uma opção) 

A) 12 compressões torácicas  para 4 ventilações   

B)  5 compressões torácicas para 1 ventilações     

C) 15 compressões torácicas para 2 ventilações     

D) 30 compressões torácicas para 2 ventilações    

E) Não sei  

6 - As compressões no tórax devem ser feitas: (assinale só uma opção) 

A) Com os braços fletidos   

B) Ao ritmo de 100 compressões por minuto (mais ou menos 2 por segundo)   

C) Deprimindo o esterno 10 centímetros   

D) Nenhuma das respostas anteriores é correta   

E) Não sei  

 

7 - Em que situação se deve colocar a vitima em posição lateral de segurança: 

(assinale só uma opção) 

A) Quando não respira   

B) Quando se encontra inconsciente, mas respira   

C) Quando tem obstrução da via aérea   

D) Quando está inconsciente e não respira   

E) Não sei  

 

8 -  A avaliação da respiração espontânea e eficaz deve ser efetuada em: (assinale 

só uma opção) 

A) 5 Segundos   

B) 10 Segundos   

C) 20 Segundos   

D) 60 Segundos   

E) Não sei  
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9 – Como proceder perante um adulto consciente com obstrução grave da via 

aérea (asfixia), por corpo estranho (alimentos ou objetos) : (assinale só uma 

opção) 

A) Incentivar o adulto a tossir   

B) Efetuar de imediato, até cinco palmadas entre as omoplatas   

C) Iniciar de imediato Suporte Básico de Vida   

D) Pedir ajuda e iniciar Suporte Básico de Vida  

E) Não sei  

 

10- Indique qual o número Europeu de Emergência Médica: (assinale só uma 

opção) 

A)  115  

B)  112  

C)  192  

D)  117  

E)   Não sei  

11 - Os procedimentos de socorro à vitima, sucedem-se de forma encadeada e 

constituem uma cadeia de atitudes (cadeia de sobrevivência) em que cada elo 

articula o procedimento anterior com o seguinte, os quatro elos da cadeia de 

sobrevivência são: (assinale só uma opção) 

A) Pronto reconhecimento e chamar ajuda; início precoce de Suporte Básico de Vida; 

desfibrilhação precoce e Suporte Avançado de Vida precoce  

B)  Suporte Avançado de Vida precoce; pronto reconhecimento e chamar ajuda; início 

precoce de Suporte Básico de Vida e desfibrilhação precoce  

C)  Desfibrilhação precoce; Suporte Avançado de Vida precoce; pronto reconhecimento e 

chamar ajuda e início precoce de Suporte Básico de Vida  

D)  Pronto reconhecimento e chamar ajuda; Suporte Avançado de Vida precoce; 

desfibrilhação precoce e início precoce de Suporte Básico de Via  

E)  Não sei  
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12 – O Suporte Básico de Vida deve ser mantiado sem interrupções até: (assinale 

só uma opção) 

A)   Chegar ajuda diferenciada   

B)   Exaustão do reanimador    

C)   Recuperação da vítima   

D)  Todas as anteriores    

E)   Não sei  

 

13 - Durante a ventilação boca a boca deve: (assinale só uma opção) 

A)   Assegurar boa adaptação, minimizando fugas   

B)   Manter fluxo uniforme  

C)   Manter hiperextensão do pescoço  

D)   Todas as anteriores   

E)    Não sei  
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Apêndice D 

Grelha de observação de competências em SBV 

Grelha de observação de competências em suporte básico de vida 

Não 

demonstrado 

(0) 

Demonstrado 

(1) 

Avaliação de condições 

de segurança 

“Referir em voz alta que estão a assegurar as 

condições de segurança” 
  

Avaliar se vítima 

responde 

“Estimular verbalmente”   

“Estimular táctil vigorosa”   

Pedido de ajuda 
“Ligar 112 ou pedir para ligar, transmitindo a 

informação correta 
  

Permeabilização da via 

aérea 

“Executar a extensão da cabeça para evitar a queda 

da língua” 
  

“Executar a elevação do mento”   

Avaliação da respiração 

“Ver movimentos torácicos”   

“Ouvir sons respiratórios”   

“Sentir o ar expirado na face do reanimador”   

“Realizar o VOS durante 10 segundos”   

Execução de 

compressões torácicas 

“Posicionar-se perpendicularmente ao tórax da 

vítima” 
  

“Colocar a face palmar da mão no centro do tórax da 

vítima” 
  

“Colocar os membros superiores em extensão”   

“Sobrepor as mãos com os dedos entrelaçados sobre 

o esterno da vítima” 
  

“Efetuar 30 compressões ao ritmo de 100/minuto”   

“Verbalizar a profundidade a que deve comprimir o 

tórax aproximadamente 5 cm” 
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Execução de ventilações 

“Executar a extensão da cabeça”   

“Executar a elevação do mento”   

Efetuar a oclusão das narinas premindo a cartilagem 

nasal com o indicador e o polegar” 
  

“Efetuar duas ventilações corretamente”   
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Apêndice E 

Pedido de autorização para a utilização da escala eHeals 
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Anexo A 

Parecer da Comissão de Ética da UTAD 
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Anexo B 

Escala de e-Literacia em Saúde (eHeals) 

 

 Escala de e-Literacia em Saúde  

Gostaríamos de conhecer a sua opinião e experiência no uso da internet para aceder a 

informação sobre saúde.   

Para cada afirmação, diga-nos qual a resposta que melhor reflete a sua opinião e experiência 

neste momento.  

  

 

1. Até que ponto considera que a internet é útil para o/a ajudar a tomar decisões sobre a 

sua saúde?   

1  2  3  4  5  

Absolutamente 

inútil  

Inútil  Não tenho a 

certeza  

Útil  Muito 

útil  

  

2. Até que ponto considera importante para si poder ter acesso a recursos sobre saúde na 

internet?  

1  2  3  4  5  

Absolutamente 

nada importante  Nada importante  
Não tenho a 

certeza  
Importante  

Muito 

importa

nte  

  

3. Sei quais são os recursos sobre saúde disponíveis na internet.  

1) Discordo totalmente  

2) Discordo  

3) Indeciso  

4) Concordo  

5) Concordo totalmente  
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4. Sei onde encontrar recursos úteis sobre saúde na internet. 

1) Discordo totalmente  

2) Discordo  

3) Indeciso  

4) Concordo  

5) Concordo totalmente  

  

5. Sei como encontrar recursos úteis sobre saúde na internet.  

1) Discordo totalmente  

2) Discordo  

3) Indeciso  

4) Concordo  

5) Concordo totalmente  

  

6. Sei como usar a internet para responder às minhas perguntas sobre saúde.  

1) Discordo totalmente  

2) Discordo  

3) Indeciso  

4) Concordo  

5) Concordo totalmente  

  

7. Sei como usar a informação sobre saúde que encontro na internet para me ajudar.  

1) Discordo totalmente  

2) Discordo  

3) Indeciso  

4) Concordo  

5) Concordo totalmente  
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         8. Consigo avaliar os recursos sobre saúde que encontro na internet.  

1) Discordo totalmente  

2) Discordo  

3) Indeciso  

4) Concordo  

5) Concordo totalmente  

  

9. Sei distinguir os recursos de elevada qualidade dos de fraca qualidade entre os 

recursos sobre saúde da internet.  

6) Discordo totalmente  

7) Discordo  

8) Indeciso  

9) Concordo  

10) Concordo totalmente  

  

10. Sinto-me confiante a usar informação da internet para tomar decisões sobre saúde.  

11) Discordo totalmente  

12) Discordo  

13) Indeciso  

14) Concordo  

15) Concordo totalmente  

   

 

 

Obrigado!  

 

 

  

 


