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RESUMO 

Este relatório diz respeito ao estágio desenvolvido no período de 8 de setembro a 19 de 

dezembro de 2014, na Unidade de Cuidados na Comunidade de Lousada e Unidade de Saúde 

Pública de Paços de Ferreira, pertencentes ao Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega III-

Vale do Sousa Norte, e pretende descrever de forma crítica e reflexiva todo o percurso 

desenvolvido. Neste estágio, a principal atividade foi a implementação de um projeto de 

intervenção designado “Não sejas dependente, escolhe ser Diferente”, no âmbito do consumo 

de substâncias, procurando atuar nos determinantes de saúde no sentido de reduzir e prevenir 

o consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas em jovens na idade escolar. Os estilos de vida 

têm sido apontados como um dos fatores mais importantes na elaboração das propostas para a 

promoção da saúde e qualidade de vida das populações, inclusive dos jovens. Hoje em dia, as 

maiores causas de doença e mortalidade estão relacionadas com os estilos de vida, como o 

consumo de substâncias, o que significa que poderiam ser atenuadas se tomadas as opções 

corretas em relação à saúde.  

A metodologia seguida foi a do planeamento em saúde, desde o diagnóstico de situação, já 

realizado no estágio anterior e a que este estágio deu seguimento, até à avaliação das 

intervenções. A amostra integrou 450 alunos da Escola Secundária de Lousada (ESL), cerca 

de 23,6% da população, aos quais foi aplicado um questionário de autopreenchimento, 

construído e validado para o efeito. Os dados foram tratados com recurso ao Statistical 

Package for the Social Science. 

Do diagnóstico de situação destaca-se que a maioria dos alunos era do sexo feminino (60,2%), 

pertencia ao grupo etário dos 15-17 anos (46,9%) e frequentava o ensino secundário (62,9%). 

Em relação ao consumo de álcool, verificou-se que 70,7% dos jovens inquiridos já 

experimentou álcool, sendo a prevalência ligeiramente mais elevada no sexo feminino com 

70,9%, em comparação com o sexo masculino, com 70,4%. Considerou-se que 40,9% dos 

jovens eram consumidores de álcool (uso no mês), em que o sexo masculino apresenta maior 

proporção (47,5%), em comparação com o sexo feminino (36,5%). Quanto ao consumo de 

tabaco, constatou-se que 34,7% dos jovens já experimentou tabaco, mas só 17,8% fumava 

habitualmente, dos quais o sexo masculino (44,1%) apresenta maior prevalência face ao sexo 

feminino (29,9%). A prevalência de consumo de drogas ilícitas foi de 13,3%, existindo maior 

prevalência no sexo masculino (19,5%) em relação ao sexo feminino (8,8%). Foi identificado 
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um conjunto de problemáticas, entre as quais, o consumo de álcool, o consumo de tabaco e de 

drogas ilícitas, que foram priorizadas, tendo sido decidido intervir no consumo de substâncias.  

As estratégias desenvolvidas centraram-se na realização de educação para a saúde sobre as 

consequências das drogas, em parceria com outras instituições, e com total adesão dos alunos 

e dos professores. A avaliação revela que as metas propostas foram amplamente 

ultrapassadas. Para além da implementação do projeto de intervenção, foram desenvolvidas 

nos dois contextos de estágio outras atividades, que nos permitiram desenvolver as 

competências sugeridas para o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de 

saúde pública. Este projeto poderá ter continuidade na Unidade de Cuidados na Comunidade, 

permitindo-lhe um melhor conhecimento da realidade da sua população e adequar melhor as 

intervenções futuras, consolidando os resultados das intervenções efetuadas. 

Palavras chave: Jovens; Consumo de álcool; Hábito de fumar; Consumo de drogas ilícitas; 

Promoção da saúde. 
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ABSTRACT 

This report concerns the internship carried out from september 8 to december  19 of 2014, in 

Community Unit Care of Lousada and Health Public Unit of Paços de Ferreira, belonging to 

the Tâmega III Health Centers Group – Vale do Sousa Norte and it intent´s to describe in a 

critical and reflective way, all the route developed. At this internship the main activity was the 

implementation of an intervention project designated “Don´t bean addict choose to be 

different”, in the substance abuse area, trying to act on health determinants in order to reduce 

tobacco, alcohol and illicit drugs abuse in young people in school age. Lifestyles have been 

suggested as one of the most important factors in developing proposals for promoting the 

population health and the population life quality, including youth. Today the major causes of 

disease and mortality are related to lifestyles, such as substance abuse, which means it could 

be alleviated if the correct options in response to health were taken. 

The methodology followed was the Health Planning methodology, from the Situation 

Diagnostic, which was developed in the preceding internship, to watch this internship 

continued, until the evaluation of interventions. The sample joined 450 students from high 

school Lousada, about 23.6% of the population, to which it was applied a self-report 

questionnaire, developed and validated for this purpose. The data were analyzed using the 

Statistical Package for the Social Science. 

The Situation Diagnostic noted that most of the students were female (60.2%), with ages 

between 15-17 years old (46.9%) and attending the Secondary Education (62.9 %). Regarding 

the alcohol consumption, it was found that 70.7% of the young people have tried alcohol, the 

prevalence of experimentation was slightly higher in females with 70.9% compared with 

70.4% in males. Only 40.9% of young people were considered alcohol consumers (use in the 

month), in which the male had a higher proportion (47.5%) compared to females (36.5%). 

Regarding tobacco consumption, it was found that 34.7% of young people had experienced it, 

but only 17.8% smoked regularly, of which males (44.1%) had a higher prevalence compared 

to females (29, 9%). The prevalence of illicit drug use was 13.3% and was visible a higher 

prevalence in males (19.5%) compared to females (8.8%). It was identified a number of 

problems, including the consumption of alcohol, tobacco and illicit drugs, which were 

prioritized and it was decided to intervene in substances abuse. 
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Strategies that have been developed focused on conducting health education about the 

consequences of drugs, in partnership with other institutions and total membership of students 

and teachers. The evaluation shows that the proposed targets were largely exceeded. Beyond 

the implementation of the intervention project were developed in two internship contexts 

other activities, which allowed us to develop the recommended Competencies for Specialist 

Nurse Community and Public Health. This project may have continuity in the Unit Care in the 

Community, allowing a better understanding of the reality of population and better tailor 

future interventions, consolidating the results of interventions. 

Keywords: Young people; Alcohol consumption; Smoking; Illicit drug use; Health 

promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório pretende dar resposta a uma exigência académica no âmbito do 2.ºano do 

curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária (MEC) da Escola Superior de Enfermagem 

de Vila Real – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, cumprindo assim um dos 

requisitos inerentes à avaliação da unidade curricular Estágio e Relatório/Dissertação de 

Natureza aplicada, sob orientação do Professor Orientador da Escola Superior de Enfermagem 

de Vila Real. 

Este estágio decorreu do dia 08 de setembro ao dia 19 de dezembro de 2014, na Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC) de Lousada e na Unidade de Saúde Pública (USP) de Paços 

de Ferreira do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Tâmega III – Vale de Sousa Norte, 

num total de 18 semanas, das quais 12 semanas decorrerem na UCC de Lousada e 6 semanas 

na USP de Paços de Ferreira, perfazendo um total de 400 horas. Este documento descreve as 

atividades realizadas e as competências adquiridas, durante o referido estágio. 

Tanto na avaliação de desempenho como na feitura deste relatório, tivemos como referência 

as competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

(EEECSP), definidas pela Ordem do Enfermeiros (OE), como sendo específicas para a 

enfermagem comunitária. Assim, um EEECSP: 

…a) estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a 
avaliação do estado de saúde de uma comunidade; b) contribui para o processo 
de capacitação de grupos e comunidades; c). Integra a coordenação dos 
programas de saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do 
plano nacional de saúde; d). Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de 
âmbito geodemográfico. (Regulamento no 128/2011, de 18 de fevereiro artigo 
4º, p. 8667). 

O planeamento em saúde, segundo Imperatori e Giraldes (1993a), “não é só uma forma de 

diminuir angústia do futuro, mas de melhorar o futuro segundo os nossos desejos, em moldes 

de justiça e eficiência” (p.21). Segundo A. Tavares (1992), o planeamento em saúde “procura, 

em última análise, um estado de Saúde, através da sua promoção, prevenção de doenças, cura 

e reabilitação, incluindo mudanças no comportamento das populações…” (p.37).
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Planear em saúde envolve o conhecimento das suas etapas de forma a facilitar as corretas 

intervenções na área da saúde, permitindo a preparação de projetos e programas eficientes, 

promovendo ganhos em saúde (A. Tavares, 1992).  

No primeiro estágio, designado Estágio de Enfermagem Comunitária, realizado na UCC de 

Lousada, no 1º ano, 2º semestre do MEC, juntamente com outra colega de estágio, procedeu-

se à realização do diagnóstico de situação em saúde (DSS) aos alunos do 3.º ciclo e ensino 

secundário, da região de Lousada, com o tema “Hábitos de vida saudáveis em jovens em 

idade escolar”, resultando nas seguintes necessidades da população em estudo, identificando 

os seguintes problemas: 70% dos jovens não consome os alimentos saudáveis nas doses 

recomendadas; 25,3% dos jovens faz menos de quatro refeições por dia; 40% dos jovens 

passa de duas a três horas a ver televisão ou a jogar jogos eletrónicos; 17,6% dos jovens não 

faz exercício físico; 69% dos jovens não estão satisfeitos com o seu aspeto físico; 40,9% dos 

jovens refere consumir álcool; 17,8% dos jovens refere consumir tabaco; 13,3% dos jovens 

refere consumir drogas ilícitas. 

Face ao exposto, e após determinação de prioridades, decidiu-se que os problemas alvo para 

intervenção seriam a alimentação, o exercício físico e o consumo de substâncias, tendo 

emergido, após divisão com a colega de estágio, a temática para intervenção na área do 

consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas por jovens em idade escolar. 

Para tal foi criado o projeto de intervenção comunitária em saúde escolar, intitulado por “Não 

sejas Dependente, Escolhe ser Diferente”, para atacar as problemáticas, prevenindo e 

reduzindo o consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas em jovens na idade escolar, que irá 

ser descrito neste documento.  

Os estilos de vida têm sido apontados como um dos fatores mais importantes na elaboração 

das propostas para a promoção da saúde e da qualidade de vida das populações, inclusive dos 

jovens. Hoje em dia, as maiores causas de doença e mortalidade estão relacionadas com os 

estilos de vida, como o consumo de substâncias, o que significa que poderiam ser atenuadas 

se tomadas as opções corretas em relação à saúde.  

Atualmente, o consumo excessivo de álcool é considerado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma ameaça à saúde pública mundial, o mesmo explica mais anos de 

vida perdida por morte ou incapacidade do que o tabaco ou as drogas ilícitas (Direção-Geral 

da Saúde (DGS), 2014). 
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Assim, segundo o Instituto da Droga e da Toxicodependência [IDT] (2010), a OMS em 2005 

referiu justificar-se a intervenção nesta área de atuação visto o álcool causar anualmente 1,8 

milhões de mortes e a perda de 58,3 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade em 

todo o mundo. 

No que se refere à mortalidade, o álcool é responsável por cerca de 195 000 mortes por ano na 

União Europeia. A percentagem de mortes atribuíveis ao álcool é maior nas idades 

compreendidas entre os 15 e os 29 anos, sendo mais elevado no sexo masculino (cerca de 

25% a 30% do número total de mortes) que no sexo feminino (10% a 15%) (IDT, 2010).  

De acordo com o Relatório de 2010 do estudo Health Behaviour in School Aged Children 

(HBSC), promovido pela OMS e liderado em Portugal pela equipa do projeto Aventura 

Social, realizado numa amostra de alunos do ensino público, verificou-se que 30% dos jovens 

portugueses disse ter experimentado fumar (IDT, 2013). 

O Inquérito Nacional em Meio Escolar em alunos do 3.º ciclo revelou, no ano de 2011, um 

aumento das percentagens de consumidores de bebidas alcoólicas, quer ao nível da 

experimentação quer dos consumos recentes e atuais, acompanhado, no entanto pela solidez 

da prevalência da embriaguez. Refere também um aumento das percentagens de 

consumidores de tabaco e em menor escala de cannabis. No mesmo inquérito, realizado em 

alunos do secundário, constatou-se um aumento das prevalências de consumo de bebidas 

alcoólicas, subsistindo também um aumento das prevalências de consumo de tabaco e de 

cannabis desde 2006 até à data do estudo (Feijão, 2011). 

O consumo de drogas ilícitas ocorre tendencialmente em idades mais jovens, em que a 

distribuição dos consumidores pelos grupos etários varia em função da substância consumida. 

A cannabis é, de todas as drogas, a que apresenta maior percentagem de indivíduos mais 

jovens nas idades de primeiro consumo: 7,7% tinha menos de 15 anos quando começou a 

consumir e 69,5% fê-lo pela primeira vez entre os 15 e os 19 anos. Se tivermos em conta 

apenas os indivíduos com idades inferiores a 15 anos, é no LSD onde se regista a maior 

proporção de consumidores, enquanto que metade dos consumidores de heroína iniciou os 

consumos entre os 15 e os 19 anos (Balsa, Vital & Urbano, 2012).  

No campo de ação do estudo sobre avaliações da prevalência e padrões de consumo 

problemático de drogas em Portugal, a heroína, muitas vezes relacionada à cocaína ou base de 
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cocaína, apareceu como a droga predominante a nível dos consumos problemáticos 

(Ministério da Saúde, 2005).  

O início de consumo em idades jovens reveste-se de particular perigosidade, dadas as 

características fisiológicas dos jovens, destacando-se também neste quadro os efeitos no 

desenvolvimento cerebral ainda em curso (Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências [SICAD], 2013). 

Reconhece-se a necessidade de verificar que as ameaças à saúde dos jovens advêm sobretudo 

da sua conduta, considerando assim o consumo de substâncias uma das que pode provocar 

mais debilidade nesta situação. A importância na intervenção nesta área deve implicar 

reforços por parte de todos os intervenientes no processo de formação e educação dos jovens, 

e envolver os esforços comunitários.  

Seguindo a orientação do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 a “prática de estilos de 

vida saudáveis contribui para uma melhor saúde ao longo da vida e, a infância e adolescência 

são períodos privilegiados de aquisição de comportamentos saudáveis” (DGS, 2012, p.5). O 

PNS de 2004-2010 já reforçava esta importância ao registar um aumento do tabagismo mais 

acentuado no sexo feminino e do consumo de álcool, particularmente nas idades dos 14 anos 

aos 24 anos (DGS, 2012).   

Nesta conjuntura, é comprovada a importância da atuação do enfermeiro comunitário, 

tornando-se fundamental a articulação com as diferentes instituições no sentido de melhorar 

as intervenções a nível da promoção de saúde e da prevenção da doença, por forma a 

conseguir ganhos em conhecimentos. 

É importante refletir sobre a enfermagem comunitária, porque desenvolve uma função 

importante nas equipas de cuidados de saúde primários (CSP), visto que “tem a sua prática 

centrada na população e a sua finalidade é a promoção de comunidades saudáveis” (Stanhope 

& Lancaster 2011, p.199). Segundo o Regulamento n.º 190/2015, de 23 de abril, a 

“enfermagem comunitária e de saúde pública desenvolve uma prática globalizante centrada na 

comunidade” (p.8667). 

O presente relatório surge como uma necessidade de descrever o percurso do estágio de 

enfermagem comunitária, tornando-se um instrumento de medida qualitativa das atividades 

realizadas e dos conhecimentos adquiridos.  
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A avaliação é um período essencial, um processo sistemático para determinar a grandeza dos 

objetivos a serem alcançados e os resultados de todo o empenho, daí o interesse numa 

avaliação objetiva e consciente da intervenção ao longo do estágio. Assim, pretende-se com 

este relatório atingir os seguintes objetivos:  

 Descrever, de forma clara e concisa, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio, 

as estratégias implementadas no âmbito do projeto de intervenção comunitária e as 

restantes fases da metodologia de planeamento em saúde, bem como as competências 

específicas desenvolvidas na área da enfermagem comunitária; 

 Descrever os ganhos em conhecimentos decorrentes da intervenção comunitária; 

 Desenvolver a capacidade de autorreflexão e autocrítica; 

 Desenvolver competências de redação de um relatório de estágio; 

 Dar resposta a uma das vertentes de avaliação da unidade curricular, servindo de 

instrumento de avaliação sumativa e formativa. 

Assim, prevê-se como forma de intervenção, atuar nos determinantes de saúde no sentido de 

reduzir e prevenir o consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas em jovens na idade escolar. 

Para tal, foi criado o projeto de intervenção comunitária em saúde escolar, intitulado “Não 

sejas Dependente, Escolhe ser Diferente”. 

Para o desenvolvimento do relatório utilizar-se-á uma linguagem clara, objetiva, rigorosa e 

uma metodologia descritiva e analítica, com recurso à pesquisa bibliográfica, reflexão pessoal 

e orientação do tutor.  

De forma a facilitar a leitura e compreensão do documento, o relatório encontra-se dividido 

em seis capítulos. Na introdução, faz-se uma contextualização do estágio e do relatório, 

apresenta-se o tema justificando a sua importância, incluindo os objetivos. No segundo 

capítulo, enquadramento teórico sobre os temas consumo de álcool, consumo de tabaco, 

consumo de drogas ilícitas e promoção da saúde, conjuntamente com referencial teórico do 

Modelo Teórico de Promoção de Saúde de Nola Pender. No terceiro capítulo, caracteriza-se a 

metodologia em planeamento em saúde e as suas diferentes fases. No quarto capítulo, 

descreve-se as etapas do projeto de intervenção realizado em contexto da UCC. Na quinta 

parte irão ser narradas outras atividades e competências desenvolvidas em contexto de estágio 

na UCC e na USP. No sexto e último capítulo, tecem-se algumas considerações finais sobre o 
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estágio em enfermagem comunitária, sobre as competências realizadas durante o estágio, os 

resultados relevantes tanto do DSS como do projeto de intervenção, as principais limitações 

do mesmo e as implicações para a prática de enfermagem. 

Todos os documentos referenciados no presente relatório, com particular interesse para a sua 

clarificação, são remetidos para a rubrica apêndices.  

Prevemos como dificuldades, a inexperiência em expor de forma significativa as atividades 

realizadas, a falta de prática em efetuar este tipo de trabalhos, e também o conciliar com a 

atividade profissional.  
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2. Os JOVENS E O CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 

Os jovens normalmente encontram-se na fase da adolescência ou no seu início, assinalada 

pela existência de grandes transformações físicas, cognitivas, emocionais, sociais e neuro 

endócrinas (Stanhope & Lancaster, 2011).  

É uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, determinada pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social, e pelas dificuldades do indivíduo 

em conseguir atingir os objetivos relacionados com as expectativas culturais da sociedade em 

que vive.  

Inicia-se com as mudanças corporais da puberdade, que se caracteriza por um período de 

transformações fisiológicas significativas e de maturação sexual que corresponde à transição 

da infância para a adolescência. É uma fase determinada também por mudanças hormonais e 

metabólicas (Chan et al., 2010, cit. por Crisóstomo, 2013). 

Segundo a autora Davidoff (2001), “uma série de desafios emerge durante a adolescência, um 

período de transição entre a infância e a vida adulta …; mais precisamente, os jovens 

precisam de organizar as exigências e expectativas conflituantes da família, da comunidade e 

dos amigos” (p.464). A mesma autora defende que os jovens precisam desenvolver as formas 

como percecionam as mudanças que ocorrem no corpo e no conjunto de necessidades, 

constroem a independência, gerando uma identidade para a vida adulta. 

Nos últimos anos, a puberdade cada vez mais se inicia em idades mais precoces (Crisóstomo, 

2013), em que o pensamento jovem é qualitativamente diferente do de criança. Porém, os 

jovens ainda estão a aprender a pensar (Slater & Bremner, 2005). Nesta atitude de formação 

do pensar, criam a sua identidade.  

O autor Erikson pronuncia-se sobre a formação da identidade, dizendo que: 

…assim, nos últimos anos de escolaridade, os jovens, assediados pela revolução 
fisiológica de sua maturidade genital e a incerteza dos papéis adultos à sua 
frente, parecem muito preocupados com as tentativas mais ou menos 
excêntricas de estabelecimento de uma subcultura adolescente e com o que 
parece ser mais uma final do que uma transitória ou, de facto, inicial formação 
de identidade. (Erikson, 1987, pp.128,129) 
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O autor mostra uma interação entre a biologia e os fatores presentes na nossa cultura como 

fatores que se relacionam, sendo os ingredientes da crise de identidade do adolescente. 

Citando Davidoff (2001), “os jovens precisam de integrar muitas autoimagens – de 

estudantes, amigos, líderes, seguidores, trabalhadores, homens ou mulheres – em uma única 

imagem e escolher uma carreira e um estilo de vida plenos de significado para eles” (p.465). 

Conclui-se que a construção do processo de identidade pode tornar-se morosa e árdua.  

Muitos dos jovens refutam as rápidas transformações das comunidades tecnológicas, com a 

sensação de incerteza e confusão. É notória a rejeição dos objetivos das instituições e a 

procura de diretrizes para a própria identidade dentro de movimentos juvenis (Davidoff, 

2001).  

Para esta autora, a influência dos pares nesta etapa da vida torna-se evidente. Nesta fase, os 

jovens direcionam-se de forma intensa para os companheiros e/ou amigos da mesma faixa 

etária em que se encontram, para descobrirem apoio, orientação, autoestima e identidade 

(Hopkins, 1983 e Jones, 1976, cit. por Davidoff, 2001). Os jovens normalmente aderem aos 

padrões do grupo, existindo uma forte pressão no início da adolescência, começando por 

normalizar nas idades dos 14 aos 15 anos. Enquanto os pais, como agentes superiores, 

transmitem os julgamentos, os amigos tendem a interagir como iguais. Compartilham, assim, 

os mesmos privilégios de expressar opiniões conflituantes, em serem ouvidos e gerarem 

novas ideias (Davidoff, 2001). 

Apesar de tudo, é dos pais que parte muito dos sentimentos sentidos pelos jovens, tornando-se 

assim crucial a intervenção dos mesmos durante esta fase. Segundo Davidoff (2001), os pais 

apresentam características que influenciam o nível de autossatisfação dos jovens. Refere 

também que a autoestima dos mesmos depende em parte de elogios e críticas procedentes dos 

pais, obedecendo sempre aos padrões deliberativos, de comunicação e de disciplina da família 

em que se encontram. 

Resumindo, a adolescência consiste no ultrapassar das alterações e transformações que vão 

ocorrendo durante esta fase, culminando na idade adulta. 

O meio em que os jovens se incluem tem muita influência no seu comportamento futuro, pois 

segundo Walt Disney, cit. por Stanhope e Lancaster (2011), “o futuro do mundo depende de 

quão bem este trata a juventude. Quando se pretende que a população seja bem-sucedida, esta 

deve ser educada num ambiente adequado” (p.632). Como tal, o enfermeiro da comunidade 
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tem oportunidade de ensinar estilos de vida saudáveis às crianças, jovens e cuidadores. O 

enfermeiro deve analisar os fatores de estilo de vida dos indivíduos, famílias e grupos 

vulneráveis que os predispõem a problemas de saúde. Os fatores de estilo de vida envolvem 

alimentação, exercício, repouso e consumo de drogas, álcool e cafeína (Stanhope & 

Lancaster, 2011). 

Por estilos de vida saudáveis podemos compreender as formas de vida apoiadas em modelos 

identificáveis de comportamento, determinados pela interação entre as características 

individuais e as condições sociais, económicas e ambientais, que promovam a saúde e evitem 

a doença (Ministério da Saúde, 2004).  

Têm sido apontados como um dos fatores mais importantes na elaboração das propostas para 

a promoção da saúde e da qualidade de vida das populações, inclusive dos jovens. 

Atualmente, as maiores causas de doença e mortalidade estão relacionadas com os estilos de 

vida, o que significa que poderiam ser atenuadas se fossem tomadas as opções corretas em 

relação à saúde.  

Segundo Vinagre e Lima (2006): 

…os comportamentos de consumo em jovens continuam a ocupar um lugar de 
destaque no conjunto das preocupações que dizem respeito à saúde dos jovens 
… assiste-se a uma elevada prevalência do consumo de substâncias psicoativas 
e a alterações nos padrões de consumo que, sem dúvida, representam uma 
ameaça à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos jovens (p.76). 

A adolescência é retratada como uma das fases do ciclo de vida que implica comportamentos 

mais saudáveis, porque é nesta etapa que são consolidados os conhecimentos, as crenças e as 

atitudes que se encontram subjacentes aos comportamentos (Vinagre & Lima, 2006).  

Neste capítulo faremos uma alusão ao consumo de álcool, ao consumo de tabaco e ao 

consumo de drogas ilícitas, temas fundamentados essencialmente para jovens. Seguidamente 

remetemos para a promoção da saúde, utilizando como referencial teórico de promoção da 

saúde a autora Nola Pender (1982). 

2.1. Consumo de álcool  

A história da humanidade enuncia que o consumo de álcool se encontra ligado quer aos rituais 

religiosos, quer a rituais de celebração de natureza temporal. O álcool alcançou um duplo 
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interesse e um duplo significado, por um lado, apresenta-se como uma celebração, de 

ritualização, de aproximação, prazer e libação e, por outro lado, expõe-se como fonte de 

receita e produto comercial, tornando-se um dos fatores de crescimento económico em alguns 

países (IDT, 2010). 

As bebidas alcoólicas são bebidas que contêm álcool na sua composição e podem ser de dois 

tipos: fermentadas e destiladas. As fermentadas são obtidas através da fermentação de 

açúcares constituintes dos frutos como, por exemplo, a frutose e a glicose, por ação de 

microrganismos chamados leveduras (fermentação). Estas bebidas podem obter-se a partir de 

frutos, cereais, grãos, tubérculos e catos. As bebidas destiladas são obtidas através da 

destilação (bagaço, vinho, frutos, etc.), dando origem a bebidas com maior percentagem de 

álcool como, por exemplo, aguardente, whisky, vodka, brandy, tequila e outras, ou misturas de 

diferentes bebidas destiladas e licores ou outras bebidas originando os shots, os preferidos dos 

jovens (J. Fernandes, 2004). 

O consumo de álcool foi banalizado, registando-se novos padrões de consumo. Antigamente, 

associado ao uso tradicional, atualmente, estendido a um consumo muito ligado a locais e 

ambientes de diversão, caracterizado pela ingestão de grandes quantidades em curto espaço de 

tempo, com o objetivo de causar embriaguez, supostamente facilitadora de desinibição social 

e de aproximações sexuais, com efeitos sérios do ponto de vista da saúde pública (IDT, 2010). 

Por sua vez, a OMS, na Carta Europeia de 1995 sobre o álcool, diz que “todas as pessoas têm 

direito a uma família, comunidade e ambiente laboral protegidos dos acidentes, da violência e 

de outras consequências negativas do consumo de álcool” (p.7). Refere também, na 

Declaração de Estocolmo de 2001, sobre jovens e álcool, que as políticas de saúde “devem ser 

formuladas com base no interesse da saúde pública sem a interferência de interesses 

comerciais” (IDT, 2010, p.7).  

A Carta Europeia sobre o Álcool (1995) declara que todas as pessoas têm direito a uma 

informação e educação imparciais, iniciadas tão cedo quanto possível, sobre as consequências 

do consumo do álcool na saúde, na família e na sociedade; todas as crianças e jovens têm o 

direito a crescer num ambiente protegido das consequências negativas do consumo de álcool; 

todas as pessoas que não consomem álcool por escolha pessoal ou por razões de saúde têm o 

direito de ser protegidas de pressão para beber, de publicidade agressiva e devem ser apoiadas 

ativamente na sua decisão (IDT, 2010). 
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O álcool é a substância de consumo mais comercializada a nível mundial e uma das poucas 

substâncias psicotrópicas que tem o seu consumo legalizado e incentivado pela comunidade 

(Reis et al., 2011).  

De acordo com a OMS (1994), o seu consumo pode ser classificado em cinco categorias: 

abstinência, consumo não nocivo, consumo de risco, consumo nocivo e dependência. 

Abstinência, é a ausência total do consumo de bebidas alcoólicas. O consumo não nocivo 

retrata um consumo que não ultrapassa as 20g de álcool/dia, existindo pelo menos dois dias 

semanais sem consumo. O consumo de risco é um padrão de consumo do qual pode vir a 

resultar dano físico ou psíquico, se for continuado. O consumo nocivo é um padrão de 

consumo que causa danos físicos e psíquicos, mas que não reúne os critérios de dependência. 

A dependência é um padrão de consumo constituído por um conjunto de aspetos clínicos e 

comportamentais, tais como, desejo intenso de consumir bebidas alcoólicas, descontrolo 

sobre o seu uso, continuação dos consumos apesar das consequências, aumento da tolerância 

ao álcool e sintomas de privação quando o consumo é interrompido (Reis et al., 2011). 

Nos jovens, o consumo de álcool tem vindo a assumir simetrias alarmantes, tratando-se da 

principal substância de consumo nesta faixa etária. O padrão de consumo que tem assumido 

importância crescente neste grupo é o chamado binge drinking, que corresponde ao consumo 

de cinco ou mais bebidas contendo álcool, num período de poucas horas, geralmente com o 

objetivo de atingir a embriaguez de forma rápida (Ferreira & Torgal, 2010). 

Regista-se uma prevalência elevada de binge drinking entre os jovens portugueses, sendo os 

rapazes os que possuem maior ingestão de bebidas por ocasião, muita das vezes até ficarem 

embriagados, comportamento menos prevalente nas raparigas (Marques, Viveiro & 

Passadouro, 2013). 

Especialmente nestas idades, o consumo excessivo de álcool tem efeitos negativos imediatos 

para a saúde, podendo causar danos cerebrais, interferindo com o desenvolvimento mental e 

com o aproveitamento escolar. Um aspeto particularmente preocupante é o facto do consumo 

de álcool ter início em idades cada vez mais precoces, o que aumenta o risco de 

desenvolvimento de problemas no futuro. Os motivos que levam ao consumo de álcool pelos 

jovens portugueses podem ser vários, particularmente o gosto pelo paladar, a necessidade de 

se integrarem no grupo de amigos, de se sentirem adultos ou o desejo de relaxar e esquecer os 

problemas (Reis et al., 2011). 
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Assume a responsabilidade por cerca de 60 doenças diferentes, por atos de violência, 

homicídios (4 em cada 10 de todos os assassinatos e mortes violentas), suicídios (1 em cada 6 

de todos os suicídios), acidentes rodoviários (1 em cada 3 de todas as mortes na estrada), por 

60 000 nascimentos abaixo do peso normal, por prejuízos no desenvolvimento cerebral do 

feto estando relacionado com défices intelectuais nas crianças e sendo a maior causa de 

debilidade mental evitável na Europa (IDT, 2010). 

Em Portugal, esta situação também se verifica, devendo ser analisada tendo em conta as 

dimensões relacionadas com consumo de álcool e problemas associados, em particular os 

efeitos originados pelo consumo de risco e nocivo de álcool, que atingem não só o 

consumidor, mas também a família e a comunidade em geral, à semelhança da análise que se 

efetuou no contexto europeu (IDT, 2010). 

Como já foi mencionado anteriormente, estudos recentes explicam que o consumo de álcool 

na adolescência é iniciado de forma precoce, sendo também na adolescência que começa o 

consumo de tabaco.  

2.2. Consumo de tabaco 

O tabagismo, considerado recentemente como epidemia, com expressão pandémica, 

estabelece muito seguramente o mais importante problema evitável de saúde pública (DGS, 

2013). 

O consumo de tabaco é um fenómeno complexo, determinado por múltiplos fatores, de 

carácter cultural, social, económico, comportamental, genético e neurobiológico. A sua 

prevenção e controlo requer, deste modo, uma abordagem geral, integrada por diversas 

medidas e atividades, centradas na prevenção da iniciação do consumo, na promoção da 

cessação tabágica, na proteção da exposição ao fumo ambiental e na criação de um clima 

social, cultural e económico favorável a adoção de estilos de vida conducentes à saúde (OMS, 

2003, cit. por DGS, 2013). 

Como composição química, o tabaco é rico em nicotina, substância psicoativa geradora de 

dependência, e em substâncias cancerígenas, tóxicas e mutagénicas. Constata-se que não 

existe um limiar seguro de exposição para o ser humano, o que obriga a adoção de medidas 
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preventivas e de proteção da saúde baseadas na prova científica, custo-efetivas, continuadas e 

universais (OMS, 2003, cit. por DGS, 2013). 

A prevenção do início do consumo de tabaco entre os jovens é crucial para se poder vir a 

controlar a “epidemia tabágica“ nas próximas gerações, existindo assim necessidade de 

intervir nesta área.  

Segundo Milton et al. (2004), tal como refere a DGS (2013), o processo pelo qual o 

adolescente evolui da experimentação do tabaco ao consumo regular e dependência integra 

cinco estádios sucessivos: 

1. Fase de preparação – aquisição de conhecimentos e formação de crenças e 

expectativas sobre o uso do tabaco; 

2. Fase de iniciação – consumo dos primeiros cigarros; 

3. Fase de experimentação – período de uso repetido, irregular, que pode ocorrer apenas 

em situações ocasionais ao longo de um período de tempo variável; 

4. Fase de consumo regular – desenvolvimento de um padrão de consumo repetido e 

regular; 

5. Fase de dependência – consumo regular, normalmente diário, mediado pela 

necessidade compulsiva de consumir e pelo aparecimento de síndrome de abstinência. 

É de sublinhar que os sintomas de dependência da nicotina, traduzida pela perda de 

autonomia relativamente ao consumo de cigarros, podem surgir em dias ou semanas 

após o uso ocasional, muitas vezes antes de um consumo regular se ter instalado. 

Os jovens tendem a subestimar a prevalência do consumo entre os seus pares. A 

probabilidade de um jovem fumar aumenta se os seus amigos também fumarem (Matos, 

Gaspar, Vitória & Clemente, 2003). 

Segundo a OMS, morrem por ano, em todo o mundo, cerca de 5,4 milhões de pessoas 

fumadoras e ex-fumadoras, das quais cerca de 700 000 na União Europeia. Se não forem 

adotadas medidas efetivas de prevenção e controlo, o número de mortes anuais, a nível 

mundial, poderá atingir os 8 milhões dentro das próximas duas décadas (DGS, 2013). 
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A Comissão Europeia em 2012 diz que o consumo de tabaco foi a segunda causa de carga da 

doença, a seguir à hipertensão, contribuindo com 12,3% do total de anos de vida 

prematuramente perdidos (Nunes & Narigão, 2014). 

A iniciação do consumo de tabaco tem lugar, habitualmente, durante a adolescência ou no 

começo da idade adulta, numa fase da vida em que a capacidade para tomar decisões 

ponderadas se encontra, ainda, insuficientemente desenvolvida. Se os jovens atingirem a 

idade adulta sem nunca terem fumado, provavelmente nunca virão a fumar de modo regular 

(DGS, 2013). 

Segundo dados do estudo Euro barómetro da Comissão Europeia realizado em 2012, cerca de 

90% dos fumadores portugueses disseram ter iniciado o consumo regular de tabaco antes dos 

25 anos, 22% antes dos 15 anos e 51%, entre os 15 e os 18 anos (Nunes & Narigão, 2014). 

Segundo Precioso (2006), os jovens portugueses começam a fumar em idades cada vez mais 

precoces, com idades de 12 anos ou menos. O mesmo autor refere que o local de iniciação na 

maioria dos casos é a escola, porque todos os jovens passam pelo sistema de ensino.  

A prevenção do consumo de tabaco na escola necessita de um investimento seguro e 

contínuo, dado que as intervenções esporádicas e pontuais são de baixa ou nula efetividade. O 

envolvimento das crianças e jovens nos processos pedagógicos propensos à aquisição de 

competências para uma adequada autogestão da saúde é fundamental para aumentar o sucesso 

das intervenções de prevenção do tabagismo (DGS, 2013). 

O ato de fumar é socialmente aprendido, e dos fatores sócio ambientais com maior influência 

na iniciação do consumo destaca-se o comportamento de fumar dos pares, dos pais e de outras 

pessoas significativas para os adolescentes e jovens, a facilidade de acesso ao tabaco, em 

particular o preço acessível, a aceitação social do consumo e a visibilidade social dos 

produtos de tabaco, designadamente, no cinema, em vídeos, na Internet, nos meios de 

comunicação social e nos locais de venda (DGS, 2013). 

Embora exista por parte dos jovens atitudes negativas perante o tabagismo, muitos virão a 

experimentar e, mais tarde, a fumar de modo regular ao longo da vida adulta. Por outro lado, 

as crenças e as atitudes associadas ao consumo, designadamente que fumar favorece a 

integração social, aumentam a probabilidade dos jovens resolverem experimentar (Gaspar & 

Matos, 2008). 
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O papel de modelo dos professores, dos pais e dos restantes jovens, relativamente ao consumo 

de tabaco, assume, também, uma grande importância. Nesse sentido, é necessário sensibilizar 

os pais e professores fumadores para que evitem fumar na presença de crianças e jovens e 

tomem a decisão de parar de fumar (DGS, 2013). 

Relativamente ao consumo de tabaco, verifica-se, hoje em dia, uma preocupação, mas a 

prevalência quanto ao consumo de drogas ilícitas tem vindo a aumentar. O jovem inicia-se 

pelo consumo de tabaco, acompanhado de bebidas alcoólicas, mas poderá em seguida partir 

para a descoberta de novas drogas. 

2.3. Consumo de drogas ilícitas 

A adolescência é o período que impõe ao indivíduo novas experiências, que podem causar 

uma dependência para toda a vida. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história 

da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências 

pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade. Neste período, o adolescente 

não aceita orientações, pois analisa a possibilidade de ser adulto, de ter poder e controlo sobre 

si mesmo. É um momento de diferenciação em que se afasta da família e adere ao seu grupo 

de pares. Se o grupo usar drogas, o adolescente poderá vir a utilizar também, pois quer fazer 

parte deste grupo mostrando que tem liberdade para usar qualquer tipo de substância 

(Fonseca, Rebelo & Damião, 2006). 

O uso de drogas na adolescência pode ocorrer pela pressão do jovem estar sempre inserido em 

grupos de amizades, que entre curiosidades e experimentações, fazem o uso precoce e 

indevido de drogas neste período, em que o adolescente se identifica com os amigos e desafia 

a família, para conquistar maior liberdade (Malbergier, 2001). 

As drogas com efeito estimulante aumentam a atividade cerebral, deixando os estímulos 

nervosos mais rápidos. Excitam especialmente a área sensorial e motora. A anfetamina, a 

cocaína (produzida das folhas da planta da coca, Erytroxylum coca) e seus derivados, como o 

crack, fazem parte desse grupo (Lemos & Zaleski, 2004). 

Segundo estes autores, as drogas perturbadoras são substâncias que fazem o cérebro funcionar 

de uma forma diferente, muitas vezes com efeito alucinógeno. Não alteram a velocidade dos 

estímulos cerebrais, mas causam perturbações na mente do utilizador. Incluem o haxixe 
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(produzidos pela planta Cannabis sativa), os solventes orgânicos (como a cola de sapateiro) e 

o LSD (ácido lisérgico). As drogas de efeito misto combinam dois ou mais efeitos. A mais 

conhecida desse grupo é o ecstasy, metileno dioxi-metanfetamina, que produz sensações 

como estimulante, e como alucinógena. 

No momento atual, a substância mais utilizada é o haxixe, obtido a partir da Cannabis. É 

evidente que esta substância goza de alguma fama junto dos jovens, que defendem com 

frequência ser usada por todos e não ter qualquer perigosidade (IDT, 2008). É de facto usada 

por muitos jovens, mas não se pode afirmar também que quem a experimenta vai passar para 

outras drogas consideradas mais perigosas, ou até tornar-se toxicodependente.  

A abordagem do uso de haxixe advém em parte das motivações que levam à sua utilização. A 

droga pode ser utilizada como um facilitador social, porque provoca sensações de 

relaxamento e desinibição, um certo aumento da acuidade visual e auditiva e alguma pressão 

para o riso e conversa fácil, agradáveis no relacionamento interpares, mas inclui os riscos das 

restantes drogas no que toca às consequências da mesma.  

Independentemente do local de inserção do jovem, quer na família ou em meio escolar, é 

importante compreender individualmente o percurso do jovem, no que toca ao tipo de 

utilização do haxixe e o contexto onde esta tem lugar.  

Pode identificar-se desta forma várias fases, que serão descritas a seguir: a fase da 

experimentação, provocada pela pressão muitas vezes por parte dos amigos, pela curiosidade 

ou apenas pela experiência de sentir prazer numa situação nova; a fase do consumo 

recreativo, muito comum hoje em dia, fazendo com que o jovem consuma numa situação de 

convívio com os amigos, para se divertir mais, para não ser diferente dos outros, para ter mais 

prazer; a fase do consumo intensivo, mais frequente em jovens que manifestam 

aborrecimento, desapego pelas atividades habituais, sintomas depressivos, e conflitos 

familiares; a fase do consumo descontrolado, o consumo da substância irá ocupar o primeiro 

lugar na vida do jovem, que abandona os seus interesses anteriores. As discórdias familiares 

aumentam e pode ocorrer absentismo escolar (Sousa et al., 2007).  

Segundo a OMS, cit. por Neto, Fraga e Ramos (2012), 4,8% da população mundial, entre 15 e 

64 anos de idade, usou drogas ilícitas pelo menos uma vez nos doze meses anteriores à 

avaliação em 2005/2006, o que corresponde a 200 milhões de pessoas. 
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Apesar da seriedade do uso dessas substâncias, o seu impacto na mortalidade e na 

morbilidade é inferior ao estimado para álcool e tabaco (as drogas lícitas mais consumidas) e 

com maior número de utilizadores.  

Apesar da grandeza do resultado ser menor que a do tabaco e a do álcool, a OMS estima que 

0,6% da população possua problemas associados ao uso de drogas ilícitas. As principais 

causas de morte prematura e morbilidade associadas ao consumo de drogas podem ser a 

overdose, a infeção por Vírus de Imunodeficiência Adquirida (VIH), a infeção por hepatite B 

e C, suicídio e trauma (homicídios, acidentes de viação e outras mortes acidentais) (Neto et 

al., 2012). 

Ainda que os acidentes de viação sejam a principal causa de morte dos jovens nas idades dos 

15 aos 19 anos, seguidos por suicídio e violência, os dados tendem a desconsiderar a relação 

entre a proporção de acidentes e o consumo de drogas. Existem estudos que demonstram a 

associação entre consumo de drogas, violência, acidentes de viação e depressão. O uso 

precoce de drogas, nomeadamente a cannabis, está relacionado à maior probabilidade de 

consumo de drogas ilícitas, no futuro e ao desenvolvimento de dependência, além de predizer 

problemas psiquiátricos tardios, aumentando o risco de problemas psicóticos em indivíduos 

frágeis (Caldeira, 1999). 

O consumo de drogas na adolescência está também associado à baixa escolaridade, fator que 

pode reduzir as oportunidades de desenvolvimento individual, com repercussões ao longo da 

vida. 

A Estratégia da União Europeia de Luta contra a Droga de 2013-2020 tem por objetivo 

contribuir para a redução da procura e da oferta de droga dentro da União Europeia, bem 

como para diminuir os riscos e danos sociais e para a saúde causados pela droga graças a uma 

abordagem estratégica que apoie e complemente as políticas nacionais, crie uma estrutura que 

permita desenvolver ações coordenadas e conjuntas e sirva de base e enquadramento político 

à cooperação externa da União Europeia neste domínio (União Europeia, 2012).  

O consumo e o tráfico de drogas em Portugal têm vindo a apresentar, ao longo dos últimos 

anos, modificações mais ou menos percetíveis. Ressaltam de entre estas, a alteração do perfil 

dos consumidores e dos padrões de consumo, a diversidade de oferta de substâncias e, até, a 

própria perceção social do fenómeno e a respetiva mudança de paradigma (IDT, 2010). 
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Após as várias considerações sobre o consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas, surge a 

necessidade de criar estratégias no sentido de promover a saúde dos jovens e de criar estilos 

de vida saudáveis.  

2.4. A promoção da saúde como o cuidar na comunidade 

Os CSP são acessíveis e assumem assim um papel predominante, levam os cuidados o mais 

perto possível da população e permitem a total participação dos indivíduos, famílias e 

comunidade na identificação de problemas de saúde. Promovem o autocuidado e autocontrolo 

do bem-estar social e da saúde da vida diária e capacitam as pessoas para exercerem um maior 

controlo sobre os determinantes de saúde (Stanhope & Lancaster, 2008). Segundo estas 

autoras, nos CSP “as pessoas são educadas para usarem os seus conhecimentos, atitudes e 

capacidades em atividades que melhorem a saúde para eles próprios, para as suas famílias e 

vizinhos” (p.40). 

O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação interpessoal entre um enfermeiro 

e um indivíduo, ou entre um enfermeiro e um grupo de indivíduos (família ou comunidade) 

(Regulamento n.º 190/2015, de 23 de abril). Ainda segundo a OE (2002), os padrões de 

qualidade têm como base a saúde, a pessoa, o ambiente e a situação. 

O cuidar é a pedra basilar da enfermagem, um compromisso de partida que pressupõe um 

paradigma assistencial que privilegia a interação com o outro. Apresenta como foco de 

atenção a promoção dos projetos de saúde que cada indivíduo vive e persegue, e o paradigma 

emergente que pressupõe um propósito holístico de prestação de cuidados ao valorizar as 

experiências de saúde e doença (Collière, 2003). 

O contexto comunitário põe em evidência o tipo de trabalho que os enfermeiros desenvolvem, 

não apenas cuidados limitados ao indivíduo e família em uníssimo, mas também localizados 

nos sítios onde a população existe, vive ou trabalha. Tudo isto poderá conduzir à realização de 

diagnósticos de saúde, programação/operacionalização da intervenção e sua avaliação final. 

A enfermagem comunitária apresenta como objetivo a satisfação de necessidades coletivas, 

através da identificação de problemas e gestão de interações dentro da comunidade, e entre a 

comunidade e a sociedade, tornando os cuidados mais acessíveis às populações, capacitando 

cada um a ter um papel ativo na sua própria saúde. 
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Em 1978, com a Declaração de Alma-Ata, a OMS refere que os cuidados de saúde primários 

“…consistem na prestação da assistência de saúde essencial, baseada em métodos e técnicas 

práticas, apropriadas sob o ponto de vista científico e aceitáveis socialmente, posta ao alcance 

de todos os indivíduos e famílias das comunidades, com a sua inteira participação…” 

(Conferencia internacional sobre cuidados de saúde primários da OMS, alínea VI), não se 

limita a ampliar a participação, como propõe o empoderamento como parte integrante dos 

CSP. 

Existe, nesta perspetiva, a valorização da participação comunitária, isto é, os indivíduos e as 

famílias têm responsabilidades no que respeita à sua própria saúde e bem-estar, assim como 

no da comunidade, contribuindo desta forma para o desenvolvimento individual e coletivo, 

com base na promoção da saúde.  

A promoção da saúde define o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 

de sua qualidade de vida e saúde. A saúde constitui o maior recurso para o desenvolvimento 

social, econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. 

Laverack (2004) descreve a promoção de saúde como “uma relação entre o Estado (que 

regula as oportunidades da saúde), as economias de mercado (que criam as oportunidades e os 

riscos da saúde) e os grupos comunitários (que, através de escolhas individuais ou da ação 

coletiva, influenciam o Estado e as economias de mercado, bem como a sua própria saúde)” 

(p.8). 

Neste sentido, a saúde deve ser idealizada como um meio para a vida, considerando uma 

imagem positiva, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades 

físicas. A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além 

de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar geral. 

As declarações internacionais ajudaram a esclarecer e a validar novas abordagens da prática 

de promoção da saúde. Neste sentido, na Conferência em Ottawa, em 1986, criou-se um 

movimento de evolução por uma nova saúde pública e aos profissionais de saúde foi cabida a 

responsabilidade de mediadores e facilitadores de uma prossecução da saúde. Apresentou 

estratégias a implementar em cinco áreas de atuação, tais como: “Construção de políticas de 

saúde pública; Reorientação dos serviços de saúde; Desenvolvimento de competências 

pessoais; Criação de ambientes de suporte; Reforço da ação das comunidades” (Carvalho, 

2002, p.129).  
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Refere a promoção da saúde como um processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controlo 

deste processo, pelo que podemos imaginar o quanto é importante a educação para a saúde 

(Eps), desenvolvendo uma mudança na forma de pensar e agir das pessoas e, 

consequentemente, uma melhoria na sua qualidade de vida (Primeira conferência 

internacional sobre promoção da saúde da OMS, 1986). 

Outros marcos consideraram-se importantes para a evolução da prestação de cuidados como a 

Declaração da Conferência de Adelaide, em 1988, que consagrou-se à primeira das cinco 

áreas de ação, a construção de políticas públicas saudáveis. A Declaração da Conferência de 

Sundsvall, em 1991, focou-se na criação de ambientes favoráveis, o local onde as pessoas 

residem, trabalham e passam os seus tempos livres. A Declaração da Conferência de Jakarta, 

em 1997, fortaleceu a saúde como um direito humano básico, corroborou as cinco áreas de 

atuação da Carta de Ottawa e evidenciou a importância de novas parcerias com o setor 

privado para o êxito da promoção da saúde. A Conferência Internacional do México sobre 

promoção de saúde, em 2000, demonstrou que as estratégias de promoção de saúde valorizam 

a eficácia da saúde e o desenvolvimento de políticas, programas e projetos, que visam 

melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas em condições adversas. A Declaração da 

Conferência de Banguecoque, em 2005, centralizou-se na prevenção do crime e justiça 

criminal (Ministério da Saúde, 2002). 

Para que os indivíduos possam controlar a sua saúde têm de ter acesso à educação, pois só 

assim poderão tomar decisões de forma autónoma e responsável. Assim, considera-se a EpS 

uma estratégia básica para a promoção da saúde. Ultrapassa o incentivo enquanto estímulo à 

utilização de recursos e conhecimentos dos indivíduos e das entidades no sentido da adoção 

de estilos de vida saudáveis onde a vigilância de saúde é um aspeto básico.  

Segundo Carvalho e Carvalho (2006), “educar as pessoas para a Saúde é criar condições para 

as pessoas se transformarem, saberem o porquê das coisas. Mostrar-lhes que elas podem 

aprender e sensibilizá-las para a importância dos conhecimentos ligados com a sua saúde” 

(p.23). Demonstra a importância da promoção da saúde, através da EpS, ao qual as pessoas 

poderão estar sujeitas. 
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A EpS, também designada como:  

…toda a actividade intencional conducente a aprendizagens relacionadas com a 
saúde e doença ..., produzindo mudanças no conhecimento e compreensão e nas 
formas de pensar. Pode influenciar ou clarificar valores, pode proporcionar 
mudanças de convicções e atitudes; pode facilitar a aquisição de competências; 
pode ainda conduzir a mudanças de comportamentos e de estilos de vida. 
(Tones & Tilford, 1994, cit. por Carvalho, 2002, p.123) 

Esta definição abrange fatores que influenciam as tomadas de decisão como, por exemplo, os 

conhecimentos, as convicções e valores pessoais e apoios sociais. Assim, os fatores 

psicossociais e ambientais são determinantes para o empoderamento.  

O conceito de empoderamento “…tem a ver com a relação recíproca que se estabelece entre 

os indivíduos e o seu meio físico e social .... Quer isto dizer que não só o meio ambiente pode 

exercer uma poderosa influência sobre os indivíduos, como estes também podem exercer a 

sua influência sobre o meio que os rodeia” (Carvalho, 2002, p.124). Acrescenta ainda que 

quando se fala em empoderamento deve ter-se em consideração o nível educacional da 

população alvo. 

A reflexão e a preparação de atitudes e ações devem compor os alicerces da prática diária de 

enfermagem. Só desta forma se podem prestar cuidados de saúde mais eficientes e eficazes, 

que se traduzam na obtenção de ganhos em saúde. 

Dando continuidade à temática, em seguida elabora-se o referencial teórico de promoção da 

saúde desenvolvido como um instrumento para este trabalho. 

2.4.1. Referencial teórico: Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender 

O modelo proposto pela autora Nola Pender em 1982 denomina-se Modelo da Promoção de 

Saúde (MPS) e baseia-se no modelo das crenças na saúde, que defende o pressuposto de que a 

crença das pessoas influencia fortemente a tomada de decisões (Carvalho & Carvalho, 2006). 

Mas distanciou-se do mesmo, na medida em que não incluiu no seu MPS “…o medo ou 

ameaça como fonte de motivação para o comportamento de saúde” (p.701). E tornou-se mais 

amplo, ao “…incluir comportamentos para melhorar a saúde e aplica-se potencialmente ao 

longo do ciclo vital” (Sakraida, 2004, p.701). 
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Trata-se de um modelo que pode ser adaptado a vários contextos de intervenção, sendo neste 

caso adequado para ser utilizado em jovens e estilos de vida. 

Nola Pender defende que a saúde depende de alguns fatores, tais como: características 

demográficas, biológicas, influências interpessoais, fatores situacionais e comportamentais. E 

“que existem processos bio-psico-sociais complexos que motivam os indivíduos a ter 

comportamentos orientados no sentido da melhoria da saúde“ (p.706). Defende ainda que o 

“fim ou resultado de ação orientado no sentido da obtenção de resultados de saúde positivos, 

tais como o bem-estar ótimo, realização pessoal e existência produtiva” (Sakraida, 2004, 

p.705). 

O MPS de 1996 foi aperfeiçoado do modelo inicial criado em 1982, acrescentando três novas 

variáveis utilizadas para influenciar o indivíduo a usufruir de comportamentos de promoção 

da saúde, descrevendo 10 categorias de determinantes de comportamentos para a promoção da 

saúde, como verificamos na Figura 1.  

 

Figura 1. Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender revisto (1996) 
(Machado, 2009) 

Assim, justifica-se a necessidade de EpS nos jovens em idade escolar, no sentido de intervir 

nos estilos de vida não saudáveis, como as drogas. Os estilos de vida referem-se às atividades 
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e hábitos dos sujeitos que, pela prática regular das mesmas, podem afetar a saúde (Matos & 

Sardinha, 1999).  

Os estilos de vida detêm um dos fatores mais importantes na elaboração das intervenções para 

a promoção da saúde, permitindo e qualidade de vida das populações, inclusive dos jovens.  

O MPS de Nola Pender foi desenhado para cultivar o positivismo das ações, através da 

promoção da saúde, visando aumentar o nível de bem-estar. Descreve a essência 

multidimensional das pessoas, em interação com o ambiente onde estão inseridas e atua em 

três áreas, nas características e experiências individuais, nos comportamentos específicos 

cognitivos baseados nos afetos, e nos comportamentos baseados nos resultados.  

Este modelo apresenta como premissas: a procura regular pelos indivíduos do seu próprio 

comportamento; os indivíduos na sua complexidade biopsicossocial interagem com o 

ambiente, modificando ao longo do tempo; os profissionais de saúde constituem uma parte do 

ambiente interpessoal, que exerce influências sobre os indivíduos em todo o ciclo vital; gere e 

disponibiliza informação adequada às particularidades dos grupos.  

Assim, podemos afirmar que o conhecimento específico que afeta o comportamento do ser 

humano pode ser modificado por meio de ações de enfermagem, em que a saúde é o resultado 

desejado do comportamento de promoção para a saúde.  

Para a autora, os jovens comprometem-se a adotar comportamentos, de que advêm benefícios 

subsequentes e que são valorizados pelos próprios. Neste contexto, a promoção da saúde 

através da EpS irá incentivar os jovens a adotar estilos de vida saudáveis, verificando-se, 

assim, uma mudança de ação positiva. 
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3. METODOLOGIA 

A investigação, definida como um “processo racional visando a aquisição de conhecimentos” 

(Fortin, Côté & Filion, 2009, p.20), comprova que permite o avançar da ciência e um 

melhorar das disciplinas.   

A metodologia da investigação “pressupõe ao mesmo tempo um processo racional e um 

conjunto de técnicas ou de meios que permitem realizar a investigação” (Fortin et al., 2009, 

p.19). Para este trabalho, a metodologia utilizada é o planeamento em saúde. 

Este capítulo está organizado em quatro subcapítulos: no primeiro subcapítulo apresenta-se 

sinteticamente as fases do planeamento em saúde, no segundo indica-se quem é a população e 

a amostra de participantes no projeto; no terceiro descreve-se o instrumento de recolha de 

dados utilizado; no quarto faz-se referência ao procedimento de recolha de dados e às 

considerações éticas tidas em conta; e, no quinto e último subcapítulo descreve-se a forma 

como foram analisados os dados. 

3.1. Metodologia de planeamento em saúde 

O planeamento em saúde é um dos meios mais utilizados para avaliar o estado de saúde de 

uma determinada comunidade, deve ser compreendido como um processo contínuo e 

dinâmico (Imperatori & Giraldes, 1993a). Segundo A. Tavares (1992), “o planeamento em 

saúde é um auxiliar na tomada de decisão que permite uma racionalização na aplicação dos 

recursos de saúde, que são sempre escassos seja qual for o país ou o sistema de saúde 

adotado” (p.12). Esta metodologia permite, assim, identificar problemas e necessidades de 

uma determinada comunidade, conduzindo à elaboração de projetos  

As fases do planeamento em saúde, segundo A. Tavares (1992), são: DSS, determinação de 

prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional/programação 

e, por último, avaliação.  

O DSS destaca-se por ser o primeiro passo do planeamento em saúde, devendo corresponder 

às necessidades da população que beneficiará da intervenção. A construção de um projeto
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compreende a medida em que proporcione a satisfação de uma necessidade nesta etapa (A. 

Tavares, 1992).  

A determinação de prioridades enquadra-se como a segunda etapa do planeamento em saúde, 

e tem em conta a seleção de critérios, de entre uma lista de problemas identificados (A. 

Tavares, 1992). São então selecionados os problemas de saúde, com base em critérios 

definidos, e ponderação relativa, com o objetivo de criar uma lista ordenada de problemas 

prioritários (A. Tavares, 1992).  

Na fixação de objetivos, estes devem ser bem formulados e fornecer normas e critérios às 

atividades a serem realizadas. Segundo A. Tavares (1992), “há características de tipo 

estrutural que devem ser consideradas na formulação de um objetivo. Este deverá ser: 

Pertinente …; Preciso …; Realizável …; Mensurável …. Estas características deverão 

constituir o esqueleto da formulação de objetivos, sem o qual estes cairão por falta de suporte 

estrutural” (p.115). 

A seleção de estratégias permite selecionar um conjunto coeso de técnicas específicas 

organizadas com o fim de alcançar um determinado objetivo (Imperatori & Giraldes, 1993a). 

A preparação operacional/programação consiste em planear operacionalmente a execução de 

um projeto (A. Tavares, 1992).  

Por último, a avaliação poderá ser realizada a curto prazo, através de indicadores de processo 

ou de atividade que servem para fixar metas, enquanto a avaliação a médio prazo faz-se em 

relação aos objetivos fixados em termos de indicadores de impacte ou resultado (Imperatori & 

Giraldes, 1993a).  

Planear em saúde é uma das ferramentas utilizadas em enfermagem comunitária e 

fundamental para o desenvolvimento de projetos e programas com o objetivo de melhorar a 

saúde coletiva. 

3.2. População e amostra 

Uma população é um conjunto de pessoas acerca das quais se pretende obter informações e 

retirar conclusões. Segundo Fortin et al. (2009), população “é uma coleção de elementos ou 



Metodologia 

 

 

27 

de sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios. O 

elemento é a unidade base da população junto do qual a informação é recolhida” (p.202). 

O estudo direciona-se, assim, para a população jovem de Lousada, integrado na UCC de 

Lousada em contexto do Programa Nacional de Saúde Escolar.   

A UCC de Lousada integra o Centro de Saúde de Lousada que, juntamente com o Centro de 

Saúde de Felgueiras e de Paços de Ferreira, faz parte do ACES Tâmega III – Vale de Sousa 

Norte. O Centro de Saúde de Lousada e as suas unidades funcionais dão assistência em saúde 

ao concelho de Lousada, constituído atualmente por 15 freguesias (Figura 1), sendo elas, 

respetivamente: Aveleda; Caíde de Rei; Lodares; Macieira; Meinedo; Nevogilde; Sousela; 

Torno; Vilar de Torne e Alentém; União de freguesias de Cernadelo, Lousada São Miguel e 

Lousada Santa Margarida; União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem; União de 

Freguesias de Figueiras e Covas; União de Freguesias de Lustosa e Barrosas Santo Estevão; 

União de Freguesias de Nespereira e Casais; União de Freguesias de Silvares e Pias, Nogueira 

e Alvarenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa do concelho de Lousada 
(Wikienergia.com) 

O concelho de Lousada é constituído por 47.3450 habitantes (Instituto Nacional de Estatística 

[INE], 2011), cuja distribuição por grupo etário e por sexo, referente ao ano de 2011, é 

apresentada na Figura 3.  
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Figura 3. Pirâmide etária do concelho de Lousada  

 (INE, 2011) 

Constata-se que a população do concelho de Lousada ainda se pode considerar jovem, 

apresentando a pirâmide ainda uma base mais larga do que o vértice.  

Na Tabela 1 encontra-se definido o número de residentes, por sexo e grupo etário, segundo 

ciclo de vida, em que se constata que não existe uma diferença acentuada no número de 

indivíduos do sexo feminino e masculino até ao grupo etário dos 15-24 anos, existindo algum 

predomínio do sexo feminino a partir dos 25 anos. 

Tabela 1.  
População residente no concelho de Lousada, segundo grupo etário (ciclo vital) e sexo (INE, 2011) 

Expõem-se os indicadores demográficos do concelho de Lousada, em comparação com a 

região norte e Portugal, como se evidencia na Tabela 2.  

A taxa de mortalidade de Lousada é baixa, principalmente se relacionada com o contexto 

nacional. Note-se ainda que o índice de dependência de idosos em Lousada é muito inferior à 

média nacional e até da região norte. Quanto ao índice de envelhecimento, apresenta um valor 

médio, não acompanhando o elevado índice do contexto nacional e até da região norte. Os 
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Pirâmide Etária do Concelho de Lousada 

Masculino Feminino
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0 -14 Anos 4255 4094 8349 
15 - 24 Anos 3293 3260 6553 
25 - 64 Anos 13258 14019 27277 
65 e mais anos 2241 3030 5271 
Total 23047 24403 47450 
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projetos a implementar têm de responder às necessidades da população e serem adequados às 

suas características.  

Tabela 2. 
Indicadores demográficos (INE, 2011) 

Indicadores Demográficos Portugal Norte Lousada 

Índice de envelhecimento 127,6 114,1 59,7 

Taxa bruta de mortalidade 9,7 8,6 5,8 

Índice de dependência de idosos 28,8 25,0 15 

A UCC apresenta diversos projetos associados à implementação de diversos programas 

nacionais, de acordo com as abordagens estratégicas orientadoras do PNS. Também leva em 

consideração as necessidades da população da sua área geodemográfica abrangente, mais 

concretamente o concelho de Lousada.  

A população alvo são os alunos do 3º ciclo e ensino secundário da ESL, sendo constituída por 

768 alunos do 3º ciclo e 1.135 alunos do secundário, perfazendo um total de 1.903 alunos.  

Como critérios de inclusão, foram definidas as seguintes características: ser aluno do 3.º ciclo 

e secundário da ESL; possuir consentimento informado devidamente assinado pelos pais ou 

tutores legais em alunos com idade inferior a 18 anos. 

O instrumento de recolha de dados foi aplicado a todos os alunos desta escola, não tendo sido 

aplicada qualquer técnica de amostragem. Considerámos, assim, uma amostra não 

probabilística com o método de amostragem acidental, pois foi determinada por um processo 

de seleção segundo o qual cada elemento da população não teve uma probabilidade igual de 

ser escolhido para formar a amostra, pois os questionários foram aplicados num determinado 

momento e num determinado local, sendo os intervenientes incluídos desta forma (Fortin et 

al., 2009). 

A amostra foi constituída pelos alunos presentes no dia da recolha de dados em sala de aula, 

cujos pais/tutores legais o autorizaram a participar e obedeceram às normas de preenchimento 

do questionário. 

O retorno foi de 520 questionários, em que apenas 450 seriam considerados válidos, sendo 70 

questionários invalidados por não cumprirem as normas de preenchimento indicadas no 

questionário, nomeadamente, terem dado respostas múltiplas a questões de apenas uma 

resposta e não terem assinalado a resposta que consideravam válida.  
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A amostra foi, assim, constituída por 450 (n= 450) jovens em idade escolar de uma população 

total de 1.903 alunos, perfazendo 23,6% da população que considerámos ser representativa da 

população alvo (Fortin et al., 2009). 

3.3. Instrumento de recolha de dados 

O instrumento de recolha de dados utilizado foi o inquérito por questionário, uma vez que, 

segundo Fortin et al. (2009), corresponde a um instrumento de medida que traduz os objetivos 

de um estudo com variáveis mensuráveis. Ajuda a organizar, normalizar e controlar os dados, 

de tal forma que as informações procuradas possam ser colhidas de uma maneira rigorosa, e 

uma vez que é um instrumento constituído por uma série ordenada de questões, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do investigador. 

Este tipo de instrumento oferece a possibilidade de anonimato total e a ausência de um 

entrevistador, garante não haver tendenciosidade nas respostas. Os questionários são 

considerados meios privilegiados de recolha de dados, quer qualitativos quer quantitativos, 

que permitem trabalhar com amostras alargadas, desde que o investigador tenha competências 

para a redação, codificação e exploração das várias questões, para a construção das bases de 

dados em programas informáticos específicos e para a realização de análise de conteúdo, 

sobretudo às respostas abertas (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Foi elaborado um questionário para o efeito, tendo sido intitulado “Hábitos de vida saudáveis 

em jovens em idade escolar”. É dividido em duas partes: na primeira parte foi efetuada a 

caracterização sócio demográfica; na segunda parte foram feitas questões sobre os estilos de 

vida dos jovens, que versaram a alimentação, o lazer e a atividade física, o estado de saúde 

dos jovens, os consumos de tabaco, álcool e drogas ilícitas, o relacionamento com os amigos e 

familiares, que constitui a versão provisória (Apêndice A). Na elaboração desta versão foram 

utilizadas questões do questionário do Projeto Aventura Social e Saúde, tendo sido dirigido 

um pedido de autorização à coordenadora do referido projeto (Apêndice B). 
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3.3.1. Aplicação do pré-teste 

O pré-teste do questionário para a sua validação foi aplicado na Unidade de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP) S. Tiago, pertencente ao ACES Tâmega III – Vale de Sousa 

Norte, a 10 jovens utentes que recorriam às consultas de saúde infantil/juvenil, que 

apresentavam as mesmas características da amostra. Em todo este processo foram garantidas 

as considerações éticas, inclusive foi efetuado o pedido de autorização para a aplicação do 

pré-teste ao coordenador da UCSP S. Tiago (Apêndice C). 

No final desta aplicação, reunimos com cada um dos jovens individualmente para identificar 

dificuldades na compreensão das questões e de preenchimento do questionário. O 

preenchimento do questionário demorou em média 15 minutos. Esta conversa permitiu 

identificar algumas dificuldades, que levaram à reformulação das questões abertas, de forma a 

facilitar a sua compreensão e aumentar taxa de respostas. Nas questões de escolha múltipla 

optou-se pela seleção de uma só resposta, removendo as opções de resposta aberta, 

nomeadamente na questão nº 8, do consumo de tabaco, e na nº 2, do relacionamento familiar. 

Através deste procedimento chegamos à versão definitiva do instrumento de recolha de dados 

(Apêndice D). 

3.4. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas 

Após a obtenção da versão definitiva do questionário, foi submetido um pedido para a 

realização do diagnóstico de situação e do estudo à Direção-Geral de Educação, através da 

entidade Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar, no site desta entidade. A resposta de 

aprovação foi extremamente demorada, arrastando-se praticamente até às duas últimas 

semanas do Estágio de Enfermagem Comunitária, restando assim um período curto para sua 

aplicação.  

Após a aprovação pela entidade, procedeu-se ao envio do pedido de autorização ao Diretor do 

Agrupamento de Lousada, que concedeu a aprovação para aplicar os questionários na ESL, 

aos alunos do 3.º ciclo e secundário, seguindo as orientações da Monitorização de Inquéritos 

em Meio Escolar. 



Metodologia 

32 

Foram impressos formulários do consentimento informado para todos os alunos da escola 

para fornecer aos pais ou tutores legais, em caso de se tratar de jovens menores de idade. 

Neste caso, só se aplicaram questionários aos alunos que traziam o consentimento informado 

assinado pelos encarregados de educação e com 18 anos ou mais de idade, tendo estes 

documentos ficado ao cuidado da Escola, conforme orientação da Entidade de Monitorização 

de Inquéritos em Meio Escolar. 

Imprimiu-se 1.903 questionários e foram divididos em envelopes por turmas, de forma a 

garantir o conhecimento do ano que frequentavam, visto que essa informação não poderia 

constar diretamente no questionário, conforme solicitação da entidade de monitorização de 

inquéritos da Direção Geral de Educação. Prontificou-se o Sr. º Professor Coordenador do 

Projeto de Educação para a Saúde (PES) do Agrupamento de Escolas de Lousada a obter o 

retorno do maior número de questionários.  

A recolha de dados decorreu no período de 06.06.2014 a 13.06.2014, tendo sido dirigida pelo 

professor coordenador do PES do Agrupamento de Escolas de Lousada, obedecendo às 

questões éticas e orientações por parte da Entidade de Monitorização de Inquéritos em Meio 

Escolar. Os professores das diferentes turmas foram instruídos acerca do procedimento de 

aplicação do questionário. De seguida, cada professor aplicou o questionário na sua turma e 

fez a sua recolha, tendo entregue ao coordenador do PES. No período agendado fez-se uma 

visita à escola para recuperar os mesmos.  

O direito da pessoa ou dos grupos vulneráveis necessitam de uma proteção acrescida e uma 

sensibilidade complementar, do ponto de vista ético e legal, sendo que os indivíduos menores 

não têm competência exigida para dar o seu consentimento. Usualmente, o consentimento 

esclarecido e voluntário dos pais ou tutores é necessário e exigido, e de acordo com o Código 

Civil do Quebeque, o consentimento é dado pelo menor através dos pais ou tutores legais 

(Fortin et al., 2009).  

Os aspetos éticos foram respeitados durante o estudo e relacionam-se com a participação 

voluntária, a garantia do anonimato e da confidencialidade das declarações dos participantes e 

a autorização dos encarregados de educação para a aplicação do instrumento de recolha de 

dados. Garantiu-se, assim, a ausência de qualquer mau tratamento ou de qualquer 

discriminação, e uma postura de beneficência face aos participantes envolvidos. 
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Em todos os procedimentos na recolha de dados foram salvaguardados os direitos dos 

participantes. Além dos aspetos relacionados com os participantes do estudo, foram também 

considerados:  

 O pedido de autorização para a aplicação do questionário de recolha de dados, à 

Direção Geral de Educação, através da Entidade Monitorização de Inquéritos em Meio 

Escolar, com registo n.º 044700001 (Apêndice E); 

 O pedido de autorização para aplicação do questionário ao Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Lousada (Apêndice F); 

O recolher dos questionários foi salvaguardado pelo professor coordenador do PES, 

obedecendo às questões éticas e orientações por parte da Entidade de Monitorização de 

Inquéritos em Meio Escolar. Assim, ele instrui os professores para a correta distribuição dos 

questionários pelos alunos, e permitiu no final a recolha do maior número possível de 

questionários.  

Analisaram-se os dados obtidos diretamente do instrumento de recolha de dados, um 

questionário construído e validado para o efeito, através do pré-teste. 

3.5. Análise de dados 

Para o tratamento e análise de dados foi criada uma base de dados no programa Statistical 

Package for the Social Science (SPSS, versão 22), onde os mesmos foram inseridos, tendo de 

seguida sido realizado o seu tratamento, utilizando a estatística descritiva e inferencial. 

A estatística descritiva engloba o cálculo das frequências absolutas, relativas e moda de todas 

as variáveis. Foi ainda calculado o mínimo, o máximo e desvio-padrão das variáveis de rácio 

(medidas de tendência central e de dispersão).  

A estatística inferencial envolveu o recurso a testes não paramétricos, especificamente o teste 

Mann-Whitney (MW), teste de Kruskal-Wallis (KW) e o teste de Qui-quadrado (2), de 

acordo com as variáveis em estudo. Consideramos existirem diferenças estatisticamente 

significativas no caso de p< 0,05 (Marôco, 2010). 

Para uma melhor organização das variáveis e aplicação dos testes estatísticos, houve 

necessidade de recodificar as variáveis idade, nível de ensino e a perceção acerca da 



Metodologia 

34 

quantidade de amigos que consomem álcool, tabaco e drogas ilícitas. Quanto à idade, foi 

recodificada em três grupos respetivamente: 12-14 anos; 15-17 anos; maior ou igual a 18 

anos. O nível de ensino recodificou-se em dois grupos, 3.º ciclo e secundário. As variáveis 

acerca da perceção da quantidade de amigos que apresentam consumo de álcool, tabaco e 

drogas ilícitas foram recodificadas em quatro grupos: nenhum; não sei; poucos; a maioria.  

Na determinação de prioridades, para o consumo de álcool e consumo de tabaco, considerou-

se, segundo a OMS, o uso no mês, em que os jovens utilizariam substâncias psicoativas pelo 

menos uma vez nos últimos 30 dias que antecederam ao estudo. Em relação ao consumo das 

drogas ilícitas, valorizou-se pela sua relevância, o uso na vida, que se refere ao uso de 

qualquer droga, pelo menos uma vez na vida (Galduróz, Noto & Carlini, 1997).  

Para a criação do grupo etário do consumo de tabaco e consumo de drogas, usou-se como 

referência teórica a divisão do ciclo vital por períodos da autora Papália, Olds e Feldman 

(2006), que defende a existência de oito períodos, considerando para este caso a terceira 

infância (6 aos 11 anos) e a adolescência (11 anos aos 20 anos aproximadamente) (2006). 

Para o consumo de álcool, considerou-se o grupo etário da Escala AAIS (Escala de 

Envolvimento com álcool para Adolescentes), adaptada e validada por Fonte e Alves (1999). 
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4. PROJETO DE INTERVENÇÃO “NÃO SEJAS DEPENDENTE, ESCOLHE SER 

DIFERENTE” 

A elaboração do projeto destaca-se como primeira fase do planeamento operacional e 

compreende a análise detalhada das atividades necessárias à execução de determinada 

estratégia, com a finalidade de atingir os objetivos propostos (Imperatori & Giraldes, 1993a). 

Segundo A. Tavares (1992), diagnóstico de situação em saúde “é o primeiro passo no 

processo de planeamento, devendo corresponder às necessidades da população” (p.51), e para 

Imperatori (1993a) “…só a partir da definição do diagnóstico é que será possível começar a 

atuação. O diagnóstico é o ponto a partir do qual mediremos o avanço alcançado com as 

nossas atividades” (p.43, 45). Trata-se de conhecer o meio, a comunidade, avaliando e 

caracterizando a população, os riscos a que está submetida, os recursos que apresenta, a sua 

distribuição e os custos dos serviços de saúde. 

Como já foi referido optou-se por concretizar um DSS na temática dos hábitos de vida 

saudáveis em jovens, na localidade de Lousada.  

O DSS na temática “Hábitos de Vida Saudáveis em jovens em Idade escolar” resultou do 

Estágio em Enfermagem Comunitária na UCC de Lousada no período de 23 de abril de 2014 

a 7 de Junho de 2014. Respeitou o princípio de que “um consenso, obtido entre um grupo de 

pessoas conhecedoras dos problemas e da população em estudo, é altamente fiável” (A. 

Tavares, 1992, p.64).  

Em seguida, o projeto irá ser contextualizado nas etapas do planeamento em saúde, partindo 

em seguida para a análise e discussão dos resultados obtidos do DSS, determinação de 

prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional/programação 

e por último a avaliação do projeto.  

4.1. Análise e discussão dos resultados obtidos 

No final de um diagnóstico de situação, os resultados obtidos devem ser analisados com 

atenção de modo a não condicionar a solução dos problemas. O diagnóstico de situação deve
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terminar sempre com uma lista de problemas, dos quais serão escolhidos os que se pretendem 

solucionar ou minimizar (A. Tavares, 1992).  

Os dados obtidos através do questionário são de seguida apresentados em tabela para uma 

melhor análise, e dizem respeito à caracterização sociodemográfica, consumo de álcool, 

consumo de tabaco, consumo de drogas ilícitas e relacionamento com familiares.  

4.1.1. Caracterização sociodemográfica da amostra  

Do total de alunos da amostra (n=450), a maioria pertencia ao grupo etário dos 15-17 anos 

(46,9%), era do sexo feminino (60,2%) e frequentava o ensino secundário (62,9%). A idade 

mínima era os 12 anos, a máxima os 19 anos, sendo a média da idade 15,86±1.934 anos e a 

moda de 18 anos (Tabela 3). 

Tabela 3.  
Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variáveis  Fa Fr 

Grupo etário 

12-14 Anos 124 27,6% 

15-17 Anos 211 46,9% 

≥ 18 Anos 115 25,6% 

Sexo 
Feminino 271 60,2% 

Masculino 179 39,8% 

Nível de ensino 
3.º Ciclo 167 37,1% 

Secundário 283 62,9% 

4.1.2. Consumo de álcool 

No consumo de álcool é importante conhecermos a prevalência de consumo, como a idade de 

iniciação de consumo, a frequência de consumo, a quantidade e o tipo de bebida que 

consomem, com quem consomem, as razões que levam ao consumo e a perceção do número 

de amigos que consomem.  

Verificou-se que 70,7% dos jovens inquiridos já experimentou álcool, sendo a prevalência 

ligeiramente mais elevada no sexo feminino, com 70,9%, em comparação com o sexo 

masculino, com 70,4%, facto encontrado para este estudo.  
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Considera-se que só 40,9% dos jovens continuou a consumir (uso no mês), em que o sexo 

masculino apresentava maior proporção (47,5%), em comparação com o sexo feminino 

(36,5%).  

O estudo Prevalência da Ingestão de Álcool nos Jovens (PINGA) (Reis et al., 2011), com uma 

amostra de 955 jovens da região de Bragança, que caracterizou o consumo de álcool nos 

jovens portugueses dos 13 aos 19 anos de idade, a frequentar o ensino público, afirma que 

69,5% dos jovens apresentou pelo menos um consumo mensal de bebidas alcoólicas, sendo 

superior ao valor do nosso estudo, quanto à diferença entre género para esta categoria, o sexo 

feminino apresentou maior proporção (59,8%) face ao sexo masculino (40,2%), resultado que 

não corrobora o nosso estudo.  

Este resultado vai ao encontro da literatura consultada, ao referir que, atualmente, o álcool é a 

droga mais consumida no mundo, assinalando-se um grande aumento deste consumo (T. 

Tavares, 2014) (Tabela 4). 

A idade de iniciação no consumo de álcool ocorreu, predominantemente, entre os 14 e os 15 

anos e depois dos 15 anos, categorias que obtiveram o mesmo percentual (22,8%). A maior 

proporção de raparigas referiu iniciar o consumo entre os 14 e os 15 anos (25,8%), enquanto 

os rapazes o fazem depois dos 15 anos (25,1%) (Tabela 4). 

Quanto à frequência de consumo, do total da amostra, o maior grupo referiu consumir 1 ou 2 

vezes por ano (29,8%), seguido pelo grupo de participantes que consumiam 1 ou 2 vezes por 

mês (26,4%). Enquanto o sexo feminino se enquadrava mais na primeira categoria de 

frequência (34,3%), o sexo masculino era na segunda categoria (30,2%), sendo a frequência 

de consumo maior no sexo masculino (Tabela 4). 

Relativamente à quantidade de consumo, da amostra total, o maior grupo referiu consumir 1 

copo ou menos (32,9%), seguido pelo grupo de inquiridos que consumiam 2 copos (22,7%). 

O sexo feminino ganha maior destaque na primeira categoria quanto à quantidade de consumo 

(36,5%), enquanto o sexo masculino ganha relevo na última categoria, até ficar alegre ou 

bêbado (4,5%), ou seja, consome maior quantidade (Tabela 4).  

Como tipo de bebida consumida, no total de alunos inquiridos, os cocktails (32,2%) e a 

cerveja (20,4%) são as mais utilizadas, em que o sexo feminino apresentava maior percentual 

no consumo de cocktails (40,6%), enquanto o sexo masculino apresentava para o consumo de 

cerveja (27,9%) (Tabela 4).  
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O estudo de T. Tavares (2014), sobre os hábitos de consumo dos adolescentes, dos seus 

comportamentos e das suas atitudes bem como das suas representações acerca dos efeitos do 

consumo do álcool, tendo em conta os diferentes contextos sociais, dos alunos do 9.º ano de 

escolaridade e do ensino secundário do distrito de Beja, com uma amostra de 501 alunos, 

corrobora os dados obtidos quanto à preferência de bebida consumida.  

Quanto às companhias de consumo, no total da amostra, o maior grupo refere consumir com 

amigos da mesma idade (33,1%) e com os pais (18,7%) (Tabela 4). Para a primeira categoria 

mencionada, o sexo masculino apresenta maior grupo (33,5%) face ao sexo feminino (32,8%). 

Na segunda categoria referida, o sexo feminino (19,2%) apresenta maior proporção em 

relação sexo masculino (17,9%). Consumir álcool sozinho é um comportamento exclusivo do 

sexo masculino (3,9%). 

Das razões que motivavam para o consumo de álcool, no total de jovens inquiridos, destacam-

se com maior percentual o gosto pelo paladar (45,1%), e o acompanhar os amigos da mesma 

idade (19,8%). O sexo feminino apresenta maior percentual na primeira categoria (47,2%), 

enquanto o sexo masculino é na segunda categoria (21,8%) (Tabela 4). 

O maior grupo de jovens inquiridos assinalou percecionar ter poucos amigos a consumir 

álcool (43.8%). O sexo feminino apresenta maior proporção nesta categoria (44,6%), em 

comparação com o sexo masculino (42,5%) (Tabela 4). 
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Tabela 4.  
Consumo de álcool (%) 

Variáveis Categorias 

Sexo 
Total 

n=450 
Masculino 

n=179 

Feminino 

n=271 

Idade de iniciação 

Recentemente 3,9 5,9 5,1 
Depois dos 15 anos 25,1 21,0 22,8 

Entre os 14 e os 15 anos 17,9 25,8 22,8 

Entre os 10 e os 13 anos 19,0 15,9 17,1 
Antes dos 10 anos 4,5 2,3 3,1 
Não consomem 25,1 28,4 27,1 
Não respondem 4,5 0,7 2,0 

Frequência de 

consumo 

1 ou 2 vezes por ano 22,9 34,4 29,8 

1 ou 2 vezes por mês 30,2 24,0 26,4 

Todos os fins-de-semana 15,1 12,5 13,7 
Várias vezes por semana 1,1 0,0 0,4 
Todos os dias 1,1 0,0 0,4 
Não consomem 25,1 28,4 27,1 
Não respondem 4,5 0,7 2,2 

Quantidade de 

consumo 

1 copo ou menos 27,4 36,5 32,9 

2 copos  24,6 21,4 22,7 
3 a 6 copos 12,8 10,3 11,3 
6 ou mais copos 1,1 0,7 0,9 
Até ficar alegre ou bêbado 4,5 1,8 2,9 
Não consomem 25,1 28,4 27,1 
Não respondem 4,5 0,7 2,2 

Tipo de bebida 

consumida 

Vinho 6,1 4,1 4,9 
Cerveja 27,9 15,5 20,4 
Cocktails 19,6 40,6 32,2 
Bagaço, brandy, whisky ou licores 17,3 10,3 13,1 
Não consomem 24,6 28,0 26,7 
Não respondem 4,5 1,5 2,7 

Com quem costumam 

beber 

Só com os pais  17,9 19,2 18,7 
Só com os irmãos ou irmãs 2,3 2,3 2,2 
Com amigos da mesma idade 33,5 32,8 33,1 
Com amigos ou companhias mais velhas 12,8 16,6 15,1 
Sozinho 3,9 0,0 1,6 
Não consomem 25,1 28,4 27,1 
Não respondem 4,5 0,7 2,2 

Razão que motiva o 

consumo 

Porque gosto do paladar 41,9 47,2 45,1 

Para acompanhar os amigos 21,8 18,5 19,8 

Para sentir-me como os adultos 3,4 2,6 2,9 
Porque sente se nervoso 2,2 1,5 1,8 
Porque se sente triste 1,1 1,1 1,1 
Não consomem 24,6 28,4 27,1 
Não respondem 5.0 0,7 2,2 

Perceção dos amigos 

que consomem álcool 

Nenhum 5,5 8,2 7,1 
Não sei  25,7 24,0 24,7 

 Poucos 42,5 44,6 43,8 

 A maioria 25,7 23,2 24,2 
 Não respondem 0,6 0,0 0,2 

A frequência de consumo de álcool difere significativamente quanto aos grupos etários (KW: 

p≤0,000), em que os alunos com idade igual ou superior a 18 anos consumiam mais 

frequentemente álcool do que os alunos de 12 a 14 anos, sendo a ordenação média de 275,27 

e de 147,37 respetivamente (Tabela 5). 
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A frequência de consumo de álcool difere significativamente quanto a perceção da quantidade 

de amigos que consumiam álcool (KW: p≤ 0,000), em que os alunos que referiram ter amigos 

que já ficaram alcoolizados consumiam mais frequentemente álcool, do que os que tinham a 

perceção de não ter amigos que ficaram alcoolizados, sendo a ordenação média de 308,32 e de 

126,67, respetivamente (Tabela 5).  

A frequência de consumo de álcool difere significativamente quanto ao relacionamento com o 

pai (KW: p≤ 0,015), em que os alunos que referiram um relacionamento deficiente com o pai 

apresentavam maior consumo de álcool, em relação aos alunos que referiram um bom 

relacionamento com o pai, sendo a ordenação média de 305,38 e de 214,71 respetivamente 

(Tabela 5). 

Para as variáveis sexo (MW: p≤0,068), perceção do estado de saúde (KW: p≤ 0,649) e 

relacionamento com a mãe (KW: p≤ 0,131) não foram encontradas diferenças estatísticas 

significativas (p<0,05) (Tabela 5).  

Tabela 5.  
Resultados dos testes estatísticos entre a frequência de consumo de álcool e as variáveis em estudo 

Variáveis 

 
n 

Ordenação 

média 

Valor de 

teste 

Graus de 

liberdade 
p 

Frequência de consumo de álcool x 

Sexo 

Masculino 179 238,75 
21883,5 - 0,068 Feminino 271 216,75 

Frequência de consumo de álcool x 

Grupo etário 

12-14 Anos 124 147,37 
71,120 2 0,000 15-17 Anos 211 244,29 

≥ 18 Anos 115 275,27 

Frequência de consumo de álcool x 

Perceção do estado de saúde 

Bastante saudável 160 218,11 
0,865 2 0,649 Saudável 274 229,64 

Pouco saudável 16 228,47 

Frequência de consumo de álcool x 

Perceção da quantidade de amigos 

que consomem álcool 

Nenhum 32 126,67 

101,825 3 0,000 
Não sei 111 157,08 
Poucos 197 233,14 
A maioria 109 308,32 

Frequência de consumo de álcool x 

Relacionamento com o pai 

Muito bom 316 214,71 

10,409 3 0,015 Bom 100 229,92 
Não muito bom 17 278,21 
Nada bom 12 305,38 

Frequência de consumo de álcool x 

Relacionamento com a mãe 

Muito bom 359 219,33 

5,633 3 0,131 Bom 82 251,17 
Não muito bom 7 212,86 
Nada bom 2 324,50 

O estudo PINGA (Reis et al., 2011) revelou que a prevalência do consumo experimental é alta 

(89,8%), e mais de metade dos jovens referiu já ter consumido álcool alguma vez na vida. Em 

relação à diferença entre género, na categoria da experimentação, o sexo masculino (91,4%) 

apresenta maior percentual em relação ao sexo feminino (88,3%), o que não vai de encontro 

ao nosso estudo. Segundo o mesmo estudo, o intervalo dos 14 aos 15 anos foi a idade mais 
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frequente para o início de consumo de álcool, resultados que são corroborados por este 

estudo. A única diferença é que na nossa amostra existe um grupo de jovens que iniciou o 

consumo de álcool depois dos 15 anos, ou seja, ligeiramente mais tarde do que os jovens do 

estudo referido. No mesmo estudo, mais de metade dos jovens apresenta consumo mensal, o 

que não se verifica neste estudo, talvez por se tratar de uma região diferente do país.  

O estudo de Marques et al. (2013), que caracterizou os padrões de consumo de álcool numa 

amostra de 405 jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos de idade, no 

distrito de Leiria, quanto às diferenças de género refere que é no sexo masculino que o 

consumo é mais precoce, iniciando o seu consumo antes dos 12 anos de idade. O nosso estudo 

apresenta dados que corroboram este estudo, sendo que quanto mais cedo ocorrer a 

experimentação, maior a probabilidade de sucederem problemas com álcool na adolescência 

(Mendes & Lopes, 2007).  

O mesmo estudo constatou que os jovens consumiam em média 2 a 3 copos ocasionalmente, e 

na maioria dos casos referiam beber cerveja e bebidas brancas ou espirituosas. Os dados 

obtidos só reforçam este estudo quanto ao tipo de bebida consumida, cerveja e cocktails, mas 

a maioria dos jovens da nossa amostra consumiram menos quantidade de bebidas alcoólicas 

(1 copo ou menos).  

Segundo T. Tavares (2014), com o objetivo de caracterizar os hábitos de consumo dos 

adolescentes, dos seus comportamentos e das suas atitudes, bem como das suas 

representações acerca dos efeitos do consumo do álcool, tendo em conta os diferentes 

contextos sociais, dos alunos do 9.º ano de escolaridade e do ensino secundário do distrito de 

Beja, com um total de 501 alunos, referiu que os jovens do sexo masculino consumiam 

essencialmente cerveja, preferindo as raparigas bebidas destiladas e espirituosas. Este estudo 

corrobora os dados obtidos quanto às diferenças de género, para a categoria no tipo de bebida 

consumida. 

O estudo de Marques et al. (2013) indica que os jovens escolheram consumir 

preferencialmente com os amigos da mesma idade, indo de encontro aos dados obtidos por 

este estudo.  

O estudo PINGA (Reis et al., 2011) apontou como razões para o consumo, dos jovens 

participantes, o gosto pelo paladar e o acompanhar os amigos, o que também vai ao encontro 

dos dados obtidos no nosso estudo.  
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Atualmente, verifica-se na Europa um aumento de consumo de bebidas alcoólicas, 

presenciando-se várias mudanças em termos de padrão de consumo e de tipo de bebida 

consumida (Marques et al., 2013).  

4.1.3. Consumo de tabaco 

No consumo de tabaco pretendeu-se conhecer a idade de iniciação do consumo, a frequência 

de consumo, a quantidade de cigarros consumidos nos últimos 30 dias, com quem costumam 

consumir, as razões que motivam o consumo de tabaco e a perceção do número de amigos 

que consomem esta substância. Nesta amostra, verificou-se que 34,7% dos jovens já 

experimentou tabaco, mas só 17,8% fumava habitualmente, dos quais o sexo masculino 

(44,1%) apresenta maior prevalência face ao sexo feminino (29,9%) (Tabela 6).  

No estudo de Queiroz, Videira, Freitas e Ramiro (2012), com uma amostra de 170 alunos do 

7.º ao 9.º ano de escolaridade de uma escola da região norte de Portugal, com o objetivo de 

descrever as prevalências dos consumos de álcool, tabaco e drogas ilícitas, e quais os fatores 

que condicionam, a prevalência de consumo de tabaco (25,3%) difere do nosso estudo, por ser 

inferior, diferença que pode ser explicada pela amostra ser mais jovem e a nossa incluir o 

ensino secundário.  

Ao analisar a Tabela 6, constatou-se que a iniciação do consumo de tabaco ocorreu 

predominantemente entre os 12 e os 20 anos (26,7%), com uma média de idades de 13,85 

anos, existindo predominância no sexo masculino (29%), em comparação com o sexo 

feminino (25%). Quanto à frequência de consumo, no total da amostra, cerca de 12% dos 

jovens consumia tabaco diariamente e 5,8% diz consumir só às vezes, representando uma 

percentagem mais baixa. No consumo diário, o sexo masculino ganha predominância nesta 

categoria (20,1%) (Tabela 6).  

Relativamente à quantidade de consumo em 30 dias, no total de jovens inquiridos, a média de 

cigarros consumidos é de 89,10 cigarros. Verificou-se que o maior grupo fumava menos de 20 

cigarros (6,1%), apesar que os jovens do sexo masculino consumiam em maior proporção 

mais de 20 cigarros em 30 dias (17,7%), em comparação com o sexo feminino (Tabela 6).  

Quanto às companhias com quem preferem fumar, na amostra total, os jovens preferiam 

consumir com os amigos da mesma idade (12%) e com companhias e amigos mais velhos 
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(4,2%). Quanto à primeira categoria, o sexo masculino apresentava maior proporção (17,3%) 

versus o sexo feminino (6,3%). Na segunda categoria, o maior percentual pertence ao sexo 

feminino (4,4%), em comparação com o sexo masculino (3,9%). Tanto o sexo masculino, que 

apresentava maior proporção, como o sexo feminino, manifestaram preferir fumar sozinhos, 

respetivamente 3,3% e 1,1% (Tabela 6).  

Quanto às razões que motivam o consumo, no total de alunos, o maior grupo referiu o 

nervosismo (4%) e a sensação de conforto (3,8%). Em ambas as categorias, o sexo masculino 

apresenta maior proporção (5%), em relação ao sexo feminino (Tabela 6). A maioria dos 

jovens (59,1%) possuía uma perceção de ter poucos amigos que consumiam tabaco. O sexo 

masculino apresentava um percentual ligeiramente mais elevado (59,2%), face ao sexo 

feminino (59%) (Tabela 6).  

Tabela 6.  
Consumo de tabaco (%) 

Variáveis Categorias 

Sexo 
Total 

n=450 
Masculino 

n=179 

Feminino 

n=271 

Idade de iniciação 

Entre os 6 aos 11 anos 13,4 4,5 8,0 
Entre os 12 aos 20 anos 29,0 25,0 26,7 

Não consomem 57,0 70,5 65,0 
Não respondem 0,6 0,0 0,3 

Frequência de 

consumo 

Diária 20,1 6,6 12,0 
Às vezes 5,6 5,9 5,8 
Não consomem 74,3 87,5 82,2 

Quantidade em 30 

dias 

≤20 Cigarros 5,2 7,1 6,1 
21 – 90 Cigarros 9,0 3,7 5,8 
≥ 91 Cigarros 8,7 2,9 5,4 
Não consomem 71,5 85,2 79,8 
Não respondem 5,6 1,1 2,9 

Com quem costumam 

fumar 

Só com os pais e família 0,0 0,4 0,2 
Só com os irmãos 0,6 0,4 0,4 
Só com os amigos da mesma idade 17,3 6,3 10,7 

Com companhias e amigos mais velhos 3,9 4,4 4,2 
Sozinho 3,3 1,1 2,0 
Não consomem 70,9 83,8 78,7 
Não respondem 4,0 3,6 4,0 

Razão que motiva o 

consumo 

Porque me dá conforto 5,0 3,0 3,8 
Porque sou nervoso 5,0 3,3 4,0 
Porque me liberta de preocupações e problemas 3,4 1,8 2,4 
Porque há na família quem fume 1,1 0,0 0,4 
Porque gosta do paladar 1,7 0,8 1,1 
Por hábito 2,8 1,1 1,8 
Porque sente prazer 2,8 1,1 1,8 
Porque é viciado 2,2 0,4 1,1 
Porque os amigos fumam 0,6 0,0 0,2 
Porque está aborrecido 0,0 1,8 1,1 
Não consomem 74,3 86,3 81,6 
Não respondem 1,1 0,4 0,7 

Perceção dos amigos 

que consomem tabaco 

Nenhum 5,6 7,7 6,9 
Não sei 8,9 4,8 6,4 
Poucos 59,2 59,0 59,1 
A maioria 26,3 28,4 27,6 
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O consumo de tabaco difere significativamente entre os sexos (2: p≤0.000), em que a 

proporção de rapazes que fuma (28,4%) é superior às raparigas (13,3%), tendo obtido um 

resíduo ajustado de mais 3.8 casos do que o esperado (Tabela 7).  

O consumo de tabaco difere significativamente entre o grupo de idades (2: p≤0.000), em que 

a proporção de idade de maior ou igual a 18 anos de idade (41,6%) é maior do que os grupos 

dos 15 aos 17 anos (18,1%), e dos 12 aos 14 anos (4,8%), tendo obtido um resíduo ajustado 

de mais 6 casos do que o esperado (Tabela 7). 

O consumo de tabaco difere significativamente quanto à perceção do estado de saúde (2: 

p≤0.004), em que a proporção de alunos fumadores que se consideram pouco saudáveis (40%) 

é maior do que as proporções dos alunos que consideram saudáveis (22,3%) e bastante 

saudáveis (11,6%), tendo conseguido um resíduo ajustado de mais 2.1 casos do que o 

esperado (Tabela 7). 

O consumo de tabaco difere significativamente entre as categorias da variável perceção da 

quantidade de amigos que consumiam tabaco (2: p≤ 0.000), em que a proporção de alunos 

consumidores que têm a perceção de que a maioria dos amigos consumia tabaco (46,4%), é 

maior que a proporção dos que têm a perceção de que poucos dos seus amigos consumiam 

(10,5%), dos que não sabem quantos dos seus amigos consomem (6,9%) e dos que não têm 

nenhum amigo consumidor (0%), obtendo um resíduo ajustado de mais 8.6 casos do que o 

esperado (Tabela 7). 

O consumo de tabaco difere significativamente entre as categorias da variável relacionamento 

com o pai (2: p≤ 0,012), em que a proporção de alunos consumidores que apresentava muito 

bom relacionamento com o pai (50%) era maior do que a proporção de alunos que 

apresentava um relacionamento nada bom com o pai (4%), tendo obtido um resíduo ajustado 

de mais de 2,0 casos do que esperado (Tabela 7).  

Para a variável relacionamento com a mãe (2: p≤ 0,086), não foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas (p <0,05) (Tabela 7).  
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Tabela 7.  
Resultados dos testes estatísticos entre o consumo de tabaco e as variáveis em estudo 

 

Variáveis 

 

n 
Resíduo 

ajustado 

Valor de 

teste 

Graus de 

liberdade 
p 

Fumas habitualmente x 

Sexo 

Masculino 46 3,8 14,495 1 0,000 Feminino 24 -3,8 
Fumas habitualmente x 

Grupo etário 

12-14 Anos 6 -4,8 
45,378 2 0,000 15-17 Anos 37 -0,5 

≥ 18 Anos 37 6,0 
Fumas habitualmente x 

Perceção do estado de 

saúde 

Bastante saudável 17 -2,9 
11,114 2 0,004 Saudável 57 2,0 

Pouco saudável 6 2,1 
Fumas habitualmente x 

Perceção da quantidade de 

amigos que consomem 

tabaco 

Nenhum 0 -2,7 

75,270 3 0,000 
Não sei 2 -1,7 
Poucos 26 -5,4 
A maioria 52 8,6 

Fumas habitualmente x  

Relacionamento com o pai 

Muito bom 50 -1,7 

10,945 3 0,012 Bom 18 0,0 
Não muito bom 7 2,6 
Nada bom 4 2,0 

Fumas habitualmente x 

Relacionamento com a mãe 

Muito bom 56 -2,4 

6,586 3 0,086 Bom 21 2,1 
Não muito bom 2 0,6 
Nada bom 1 1,1 

O estudo HBSC, realizado em 2010 (Matos et al., 2012), com o objetivo de estudar os estilos 

de vida dos jovens e os seus comportamentos, com uma amostra de 5.050 jovens 

frequentadores do 6º, 8º e 10º ano de várias escolas portugueses, relativamente ao consumo de 

tabaco em jovens de idade escolar, demonstrou que mais de metade dos jovens inquiridos 

nunca experimentou tabaco (88,1%), dados que são corroborados pelo nosso estudo.  

No estudo realizado por Matos et al. (2003), com uma amostra de 48 jovens em idade escolar, 

tendo como objetivo principal investigar as diferenças entre rapazes e raparigas que fumavam, 

foram os jovens do sexo masculino a apresentar maior proporção de consumidores.  

O estudo de Rodrigues, Carvalho, Gonçalves e Carvalho (2007) pretendeu conhecer e 

caracterizar os hábitos de saúde dos jovens do 2.º e 3º ciclo e secundário (467 jovens) da 

comunidade escolar do distrito de Vila Real e de Viseu, com o objetivo de identificar 

comportamentos de risco no que respeita ao consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, drogas 

ilícitas e comportamento sexual. Relativamente ao consumo de tabaco, para este estudo a 

prevalência de experimentação (29,8%) e de consumo diário (8,8%) é ligeiramente inferior 

quando comparado com o nosso estudo.  

O estudo de S. Fernandes (2012), que caracteriza os hábitos de consumo de tabaco e álcool, e 

identifica as necessidades de EpS dos adolescentes da Escola Básica e Secundária do 

concelho de Mogadouro, com uma amostra total de 441 estudantes do ensino básico e 
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secundário, quanto ao consumo de tabaco, a média de idades de iniciação de consumo 

(13,8%) é semelhante a este estudo.   

A iniciação do consumo de tabaco tem lugar, geralmente, durante a adolescência ou no 

começo da idade adulta, numa fase da vida em que a capacidade para tomar decisões 

ponderadas encontra-se, ainda, insuficientemente desenvolvida (DGS, 2013), tal como 

sucedeu no nosso estudo.  

O estudo de S. Fernandes (2012) verificou que a quantidade de cigarros que os adolescentes 

fumam diariamente varia entre um mínimo de 1 e o máximo de 32, que vai ao encontro da 

média de cigarros consumidos para este estudo no valor mínimo.  

Em Portugal, de acordo com dados recolhidos no estudo Euro barómetro de 2012 no 

Programa Nacional para a Prevenção e Controlo de Tabagismo (DGS, 2013), a maioria dos 

fumadores iniciou o ato de fumar devido ao facto de os amigos também fumarem, o que 

coincide com o verificado neste estudo.  

No estudo de Matos et al. (2003), os jovens manifestaram como principal motivação para o 

ato de fumar o controlo das emoções, o que vai no mesmo sentido deste estudo, em que os 

jovens que referiram fumar, terem mencionado que dá conforto ou porque estão nervosos.   

O tabagismo encontra-se a disseminar rapidamente nos países em desenvolvimento e com 

maior predominância no sexo feminino (OMS, 2004).  

4.1.4. Consumo de drogas ilícitas 

Quanto ao consumo de drogas pretendia-se identificar a prevalência de alunos que já tinha 

experimentado drogas ilícitas, a idade de iniciação a estes consumos, a frequência do 

consumo, quais as drogas que por eles eram consumidas, com quem era realizado este 

consumo, quais as razões que levavam os jovens ao consumo e a perceção da quantidade de 

amigos que consumiam essas drogas.  

A prevalência de consumo de drogas ilícitas foi de 13,3%, existindo maior prevalência no 

sexo masculino (19,5%) em relação ao sexo feminino (8,8%).  

No que concerne à idade de iniciação ao consumo de outras drogas, o maior grupo (13,3%), 

referiu que a primeira experiência com droga aconteceu entre os 12 e os 20 anos de idade, no 
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qual se enquadravam todos os consumidores. O percentual dos rapazes neste intervalo de 

idades de iniciação ao consumo (19,6%) é superior ao do sexo feminino (9,2%) (Tabela 8). 

Relativamente à frequência de consumo nos últimos 30 dias, no total de alunos, o maior grupo 

(4,2%) fazia-o 1 ou 2 vezes por mês. Esta categoria obteve o maior percentual tanto no sexo 

masculino (8,9%), como no sexo feminino (1,1%), embora este percentual seja bastante 

inferior ao primeiro, entre os consumidores. Constatou-se que só 0,9% do total da amostra 

refere consumir drogas ilícitas diariamente ou quase todos os dias, apresentando maior 

percentual para o sexo masculino (1,7%) (Tabela 8).  

Quanto à substância mais utlizada pelos jovens, no total da nossa amostra, o maior grupo 

referiu consumir haxixe (10,7%), e outras substâncias (1,3%), além da cocaína (0,7%), 

ecstasy (0,4%), heroína (0,2%) e alucinogénios (0,2%). Em todas as categorias o sexo 

masculino apresenta maior percentual, face ao sexo feminino, exceto para a cocaína, heroína e 

alucinogénios (Tabela 8).  

Continuando a analisar a Tabela 8, quanto às companhias de consumo, na amostra total, 

verificou-se que a maioria dos jovens referiu consumir com amigos da mesma idade (9,1%), e 

com amigos e companhias mais velhas (2,9%). Em ambas as categorias o sexo masculino 

(14,5%/3,4%) apresenta maior percentual, em comparação com o sexo feminino (5,5%/2,6%). 

Em relação a consumirem sozinhos, no total de jovens, 0,4% referiu fazê-lo, em que o sexo 

masculino (0,6%) apresentava maior proporção. 

Como principais razões para o consumo de drogas, no total de jovens inquiridos, o maior 

grupo dizia querer experimentar (37,6%), e porque os amigos também consumiam (33,6%). O 

sexo masculino (40,8%) adquiriu predominância para a categoria experimentação, e o sexo 

feminino (36,9%) apresentou-se como maior grupo para a categoria "os amigos também 

consomem" (Tabela 8). 

No que respeita à perceção de amigos que consomem drogas ilícitas, no total da amostra, 

constatou-se que são poucos (41,6%) os amigos que consumiram. Verificou-se que o sexo 

feminino (44,3%) apresentava maior proporção, relativamente ao sexo masculino (37,4%) 

(Tabela 8). 
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Tabela 8.  
Consumo de drogas ilícitas (%) 

Variáveis Categorias 

Sexo 
Total 

n=450 
Masculino 

n=179 

Feminino 

n=271 

Idade de iniciação 

Entre os 6 aos 11 anos 0,0 0,0 0,0 
Entre os 12 aos 20 anos 19,6 9,2 13,3 
Não consomem 80,4 90,8 86,7 

Frequência de 

consumo em 30 dias 

Nunca 7,8 7,0 7,3 
1 ou 2 vezes 8,9 1,1 4,2 
Semanalmente 1,2 0,7 0,9 
Diariamente ou quase todos os dias 1,7 0,4 0,9 
Não consomem 80,4 90,4 86,5 
Não respondem 0,0 0,4 0,2 

Tipo de droga 

Haxixe 16,8 6,6 10,7 

Cocaína 0,6 0,7 0,7 

Ecstasy 0,6 0,4 0,4 
Heroína 0,0 0,4 0,2 
Alucinogénios 0,0 0,4 0,2 
Outras 1,6 0,7 1,3 
Não consomem 80,4 90,4 86,4 
Não respondem 0,0 0,4 0,2 

Com quem costumam 

consumir 

Só Com os pais e família 0,0 0,4 0,2 
Só com os irmãos 1,1 0,4 0,7 
Só com os amigos da mesma idade 14,5 5,5 9,1 
Com companhias e amigos mais velhos 3,4 2,6 2,9 

Sozinho 0,6 0,3 0,4 
Não consomem 80,4 90,8 86,7 

Razão que pensam 

motivar o consumo de 

drogas 

Os amigos também consomem 28,5 36,9 33,6 

Querem experimentar 40,8 35,4 37,6 

Gostam dos efeitos da droga 12,8 9,2 10,7 
Sentem se melhor quando consomem drogas 9,5 10,7 10,2 
Não podem passar sem elas 2,8 2,6 2,7 
Existem drogas nos lugares que frequentam 0,6 1,5 1,1 
Sentem-se sozinhos 2,2 3,0 2,6 
Não respondem 2,8 0,7 1,5 

Perceção dos amigos 

que consomem drogas 

ilícitas 

Nenhum 18,4 17,2 17,6 
Não sei 36,9 32,5 34,1 
Poucos 37,4 44,3 41,6 

A maioria 7,3 6,3 6,7 

Para a frequência de consumo de drogas ilícitas não foram encontradas diferenças estatísticas 

significativas (p<0,05), com as variáveis sexo (MW: p≤ 0,17), grupo etário (KW: p<0,643), 

perceção do estado de saúde (KW: p<0,162), perceção da quantidade de amigos que 

consomem drogas ilícitas (KW: p<0,689), relacionamento com o pai (KW: p<0,339) e com a 

mãe (KW: p<0,367) (Tabela 9). 
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Tabela 9.  
Resultados dos testes estatísticos entre a frequência de consumo de drogas ilícitas e as variáveis em estudo 

 

Variáveis 

 

n 
Ordenação 

média 

Valor de 

teste 

Graus de 

liberdade 
p 

Frequência de consumo de drogas 

ilícitas x Sexo 

Masculino 35 34,59 294,5 - 0,17 Feminino 25 24,78 

Frequência de consumo de drogas 

ilícitas x Grupo etário 

12-14 anos 6 25,67 
0,883 2 0,643 15-17 anos 27 32,09 

≥ 18 anos 27 29,98 

Frequência de consumo de drogas 

ilícitas x Perceção do estado de saúde 

Bastante saudável 16 30,06 
3,646 2 0,162 Saudável 39 29,05 

Pouco saudável 5 43,20 

Frequência consumo de drogas ilícitas 

x Perceção da quantidade de amigos 

que consomem drogas ilícitas 

Nenhum 3 34,33 

1,47 3 0,689 Não sei 6 28,25 
Poucos 40 39,30 
A maioria 11 35,05 

Frequência consumo de drogas ilícitas 

x Relacionamento com o pai 

Muito bom 37 27,53 

3,366 3 0,339 Bom 12 29,50 
Não muito bom 5 36,20 
Nada bom 4 39,38 

Frequência consumo de drogas ilícitas 

x Relacionamento com a mãe 

Muito bom 43 29,21 

3,164 3 0,367 Bom 14 31,71 
Não muito bom 2 37,75 
Nada bom 1 54,50 

No estudo Rodrigues et al. (2007) já referido anteriormente, e em relação ao consumo de 

drogas ilícitas, verificou-se que 9,2% dos jovens inquiridos apresentava este tipo de consumo 

que, comparando com o nosso estudo, é um valor ligeiramente inferior. Este facto acontece 

por a nossa amostra não incluir o 2.º ciclo, em que os alunos são mais jovens e habitualmente 

com menor consumo destas substâncias. O estudo citado referiu que o haxixe, 

semelhantemente ao nosso estudo, é a substância mais utilizada pelos jovens.   

A maioria dos jovens que referiu consumir, mencionava não o ter feito nos últimos 30 dias, 

comparativamente ao estudo supracitado. 

O estudo de Pinheiro, Picanço e Barbeíto (2011), que caracterizou o consumo de drogas 

ilícitas dos estudantes açorianos do terceiro ciclo, com uma amostra de 602 jovens, entre os 

14 e os 18 anos de idade, obteve uma maior prevalência no consumo de drogas no sexo 

masculino, em que o haxixe é a droga mais consumida. Estes achados corroboram os dados 

obtidos no presente estudo. 

O estudo da equipa do Projeto Aventura Social e Saúde (Matos & Carvalhosa, 2001), sobre o 

perfil dos jovens portugueses quanto às drogas ilícitas, numa amostra de 6.903 jovens do 6.º, 

8.º e 10.º anos, identificou que a idade de experimentação com maior proporção obtida foi a 

dos 16 anos ou mais de idade, o que não vai ao encontro dos dados obtidos, existindo, neste 
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caso, uma prevalência em idades mais jovens, explicada pelo facto de a nossa amostra incluir 

jovens de todos os anos do 3.º ciclo e ensino secundário. 

A curiosidade foi a principal motivação da experimentação referido por mais jovens no estudo 

de Pinheiro et al. (2011), o que também não corrobora os dados obtidos, porque os jovens 

mencionaram querer só experimentar ou porque os amigos também consumiam, diferença que 

poderá ser explicada por terem amigos que consomem e sofreram alguma influência destes 

pares.  

Estes resultados vão de encontro ao que diz a literatura, que afirma que o consumo de drogas 

ilícitas inicia-se principalmente pela curiosidade pelas drogas e é facilitado pelas experiências 

com os seus pares consumidores, inclusive por facilitarem o acesso e a obtenção das drogas 

(Cruz, Machado & Fernandes, 2010). 

4.1.5. Relacionamento com os familiares 

A família surge na adolescência como elemento crucial para o desenvolvimento 

biopsicossocial do jovem. O relacionamento com os pais nesta fase é importante, e dessa 

forma é necessário analisar essa relação. 

Quanto ao relacionamento com os pais, no total da amostra, o maior grupo referiu ter muito 

bom relacionamento com o pai (70,2%) e com a mãe (79,8%). Para esta categoria, o sexo 

masculino apresentava maior proporção em comparação com o sexo feminino (Tabela 10).  

Tabela 10.  
Relacionamento com familiares (%) 

Variáveis Categorias 

Sexo 
Total 

n=450 
Masculino 

n=179 

Feminino 

n=271 

Relacionamento com 

o pai 

 

Muito Bom 72,1 69,0 70,2 
Bom 19,6 2,4 22,2 
Não muito bom 2,2 4,8 3,8 
Nada Bom 3,9 18 2,7 

Relacionamento com 

a mãe 

Muito Bom 81,0 79,0 79,8 
Bom 17,9 18,5 18,2 
Não muito bom 0,6 2,2 1,6 
Nada Bom 0,6 0,4 0,4 

O ambiente familiar é um ambiente privilegiado e a família tem um papel relevante nas 

decisões dos jovens. A família poderá influenciar o jovem de diferentes formas, 
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nomeadamente funcionando como modelo, comunicando com o jovem ou oferecendo 

conhecimentos (Matos, 2008). 

Diversos estudos explicam que a influência parental é um fator preditor de um menor 

envolvimento dos jovens em comportamentos de risco. A existência de um meio relacional 

estável, com ambos os pais a dar supervisão e apoio ao jovem, que representam autoridade, 

suporte moral, valores e normas, com quem os jovens têm relações positivas e estáveis são os 

fatores que têm maior correlação com a diminuição dos comportamentos de risco entre os 

jovens (Matos, 2008), o que parece ter acontecido neste estudo. 

O estudo de Camacho, Matos e Diniz (2008) analisa o impacto dos pais e do grupo de pares 

nos comportamentos de saúde e de risco nos jovens portugueses, com uma amostra de 

participantes no estudo HBSC do 6.º, 8.º e 10.º anos, a frequentar escolas públicas, em que os 

rapazes referiram mais frequentemente ter facilidade em falar com o pai e as raparigas 

apresentavam maior dificuldade em falar com o pai, o que corrobora os dados obtidos no 

nosso estudo. 

4.1.6. Identificação dos problemas 

Após a análise e a discussão dos resultados obtidos no DSS, identificaram-se os seguintes 

problemas nos jovens em idade escolar da nossa amostra: Problema 1: Não consomem 

alimentos saudáveis nas doses recomendadas (70%); Problema 2: Fazem menos de quatro 

refeições por dia (25,3%); Problema 3: Passam duas a três horas a ver televisão ou a jogar 

jogos eletrónicos (40%); Problema 4: Não praticam exercício físico (17,6%); Problema 5: não 

estão satisfeitos com o seu aspeto físico (17,6%); Problema 6: Consumo de tabaco (17,8%); 

Problema 7: Consumo de álcool (40,9%); Problema 8: Consumo de drogas ilícitas (13,3%). 

4.2. Identificação de prioridades 

Pretendeu-se identificar as prioridades de intervenção, dos problemas emergentes, pois como 

se trata da segunda etapa do planeamento em saúde, e como refere A. Tavares (1990), esta 

etapa é na sua essência um processo de tomada de decisões.  
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Para a determinação de prioridades dos problemas obtidos é necessário estabelecer um 

conjunto de critérios, que estão dependentes dos conhecimentos, da opinião, perceção e 

experiência do próprio sujeito que se encontra a planear. No entanto, A. Tavares (1990) 

afirma que este processo deve ser o mais objetivo possível e que o consenso entre o grupo é 

um critério de extrema importância para a sua concretização. 

Ainda o mesmo autor refere que existem três critérios considerados obrigatórios na 

determinação de prioridades, que são: a magnitude do problema, caraterizando-o pela sua 

dimensão; a transcendência, que valoriza a morbilidade por grupos etários; e a 

vulnerabilidade, ou seja, a possibilidade de ação e prevenção. 

Existem várias técnicas e métodos utilizados para a determinação de prioridades, mas 

optamos pelo Método de DARE (Decision Alternative Rational Evaluation), por ser de fácil 

exequibilidade e rápida execução e por ser um método simples de ser utilizado perante vários 

problemas, tendo em conta o fator tempo e disponibilidade. Tal como refere A. Tavares 

(1990), é um método que coloca em ênfase o peso relativo dos critérios pré-definidos, 

ordenando assim os problemas. 

O Método de DARE determina os seguintes passos: 

1. Definição dos critérios de avaliação do problema, que o grupo de trabalho, em 

consenso decidiu serem os seguintes: percentagem da população afetada; 

suscetibilidade à intervenção; problema com maiores consequências; e custos 

relacionados com o problema, sendo estes pessoais ou comunitários; 

2. Determinação do peso relativo de cada critério escolhido: 1 a 4, sendo 1 o de menor 

peso relativo e 4 o maior peso relativo. Assim consideramos: 

 Percentagem da população afetada: 4; 

 Problema que tem maiores consequências: 3; 

 Suscetibilidade à intervenção: 2; 

 Custos: 1. 

3. Avaliação relativa dos critérios definidos no ponto 1 (Definição dos critérios de 

avaliação dos problemas). Pretende-se neste ponto atribuir uma pontuação ao critério, 

em função dos problemas sobre os quais se vão determinar as prioridades e 



Projeto de intervenção “Não Sejas Dependente, Escolhe Ser Diferente” 

 

 

53 

independentemente do peso relativo de cada critério obtido no ponto 2 (Determinação 

do peso relativo de cada critério escolhido); 

4. Aplicação da fórmula seguinte, permitindo obter o valor total de cada problema: 

Problema = C1 x P1 + Cn x Pn em que C= pontuação do critério e P= peso do critério. 

4.2.1. Priorização dos problemas identificados 

A hierarquização dos problemas encontra-se sistematizada na Tabela 11, seguindo o método 

de DARE, onde é possível observar os diferentes passos do método utilizado e a priorização 

definitiva dos problemas. 

Tabela 11.  
Determinação de prioridades segundo o método de DARE (A - Pontuação do critério; B - Pontuação do critério 
por problema)  

PRIORIZAÇÃO 
Problema 

1 

Problema 

2 

Problema 

3 

Problema  

4 

Problema  

5 

Problema 

6 

Problema 

7 

Problema 

8 

Critério 

Peso 

do 

critério 

A B A B A B A B A B A B A B A B 

% da população 

afetada 
4 100 400 25 100 35 140 20 80 100 400 20 80 40 160 15 60 

Problemas com 

mais 

consequências 

3 50 150 70 210 30 150 80 240 5 15 70 210 60 180 80 240 

Suscetibilidade  

á intervenção 
2 80 160 80 160 40 80 80 160 5 10 80 160 80 160 80 160 

Custo 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL 720 480 380 490 435 460 510 470 

A hierarquização obtida através da aplicação do Método DARE foi a seguinte: 

1. Problema 1 - 70% dos jovens não consome os alimentos saudáveis nas porções 

recomendadas; 

2. Problema 7 – 40,9 % dos jovens apresenta consumo de álcool; 

3. Problema 4 – 17,6% dos jovens não faz exercício físico; 

4. Problema 2 – 25,3% dos jovens faz menos de quatro refeições por dia; 

5. Problema 8 – 13,3% dos jovens apresenta consumo de drogas ilícitas; 

6. Problema 6 – 17,8% dos jovens apresenta consumo de tabaco; 
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7. Problemas 5 – 69% dos jovens não estão satisfeitos com o seu aspeto físico; 

8. Problema 3 – 40% dos jovens passa de duas a três horas a ver televisão ou a jogar 

jogos eletrónicos. 

Pela priorização realizada, decidiu-se que os problemas alvo de intervenção seriam a 

alimentação, o exercício físico e o consumo de substâncias. Na determinação de prioridades 

não existiram casos de empate, pelo que não houve necessidade de utilização de outro 

método. 

Assim, das oitos necessidades identificadas, só as primeiras seis serão para submeter a 

intervenção. Para este projeto, os problemas identificados e priorizados foram o consumo de 

álcool, tabaco e drogas ilícitas por jovens em idade escolar, sendo que as necessidades 

identificadas na área da alimentação e exercício físico serão intervencionadas pela colega do 

MEC, por consenso entre as duas.  

Tendo em conta os postulados anteriores inerentes ao modelo de Nola Pender (1982) e as 

necessidades atrás identificadas, desenvolveram-se as atividades: “Educação para a Saúde 

sobre as consequências das Drogas” e “Viver sim, Drogas não”, que são descritas na etapa da 

preparação operacional/programação.  

4.3. Fixação de objetivos 

Surge, assim, a necessidade de definir exatamente para onde vamos (A. Tavares, 1992), sendo 

fundamental a fixação de objetivos estruturalmente pertinentes, precisos, realizáveis e 

mensuráveis, podendo ser gerais e/ou específicos, os últimos “…contribuem para que o 

objectivo geral seja atingido. Este é, portanto, detalhado nas suas diversas componentes, como 

forma de ser mais facilmente atingido” (pp. 115). Para além destes objetivos, existem os 

operacionais-meta que pretendem um resultado desejado e exequível, e medem as atividades 

que se vão desenvolver a curto prazo, pois permitem quantificar os problemas de saúde. 

Atividade “Educação para a Saúde sobre as consequências das Drogas” 

Objetivo geral: Capacitar os alunos do 7.º ano da ESL para a prevenção do consumo de 

álcool, tabaco e drogas ilícitas, até 19 de Dezembro de 2014. 
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Objetivos específicos:  

 Informar os alunos do 7.º ano da ESL sobre os malefícios do consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas, até 19 de dezembro de 2014; 

 Sensibilizar os alunos do 7.º ano da ESL para diminuir os consumos de álcool, tabaco 

e drogas ilícitas até 19 de dezembro de 2014; 

 Desenvolver comportamentos positivos nos alunos do 7.º ano da ESL, sobre o não 

consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, até 19 de dezembro de 2014; 

Objetivos operacionais-meta:  

 Conseguir que 95% dos alunos convocados da ESL esteja presente nas sessões de 

EpS, até 19 de dezembro de 2014; 

 Conseguir diminuir em 4% a prevalência do consumo de álcool dos alunos da ESL até 

19 de dezembro de 2014; 

 Conseguir diminuir em 4% a prevalência do consumo de tabaco dos alunos da ESL até 

19 de dezembro de 2014; 

 Conseguir diminuir em 2% a prevalência do consumo drogas ilícitas dos alunos da 

ESL até 19 de dezembro de 2014. 

Atividade “Viver sim, Drogas não”: 

Objetivo geral: Capacitar os alunos ESL para a prevenção do consumo de álcool, tabaco e 

drogas ilícitas, até 19 de dezembro de 2014. 

Objetivos específicos:  

 Desenvolver atitudes positivas nos alunos da ESL sobre o não consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas, até 19 de dezembro de 2014; 

 Promover ideias positivas nos alunos da ESL, acerca do não consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas, até dia 19 de dezembro de 2014. 
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4.4. Seleção de estratégias  

Nesta fase pretendeu-se verificar quais as estratégias mais adequadas para reduzir os 

problemas de saúde considerados neste projeto como prioritários. Estratégia de saúde define-

se “como um conjunto coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de alcançar um 

determinado objetivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde” (Giraldes, 1993, 

p.87). 

Para este projeto criou-se uma parceria com a Guarda Nacional Republicana (GNR), inserida 

no Projeto Escola, com o intuito de realizar uma sessão de EpS sobre os malefícios dos 

consumos de álcool, tabaco e drogas ilícitas (Apêndice G).  

Foi também produzido um Spot temático sobre as consequências do consumo de álcool, 

tabaco e drogas ilícitas com visualização em áreas de lazer da ESL pelos seus alunos 

(Apêndice H). 

4.5. Preparação operacional/Programação 

Após as etapas mencionadas anteriormente, será fundamental planear operacionalmente a 

execução do projeto, que se define como um conjunto de atividades cooperando para a 

execução de um programa, decorrendo num intervalo bem limitado (A. Tavares, 1992). 

Assim, partindo para o planeamento operacional e dando resposta aos problemas identificados 

(40,9% dos jovens apresentava consumo de álcool; 17,8% dos jovens apresentava consumo de 

tabaco; 13,3 dos jovens apresentava consumo de drogas ilícitas), criou-se este projeto. O 

projeto foi definido em equipa, tanto com a equipa da UCC de Lousada, como com o 

Coordenador do PES do Agrupamento de Escolas de Lousada e projetado para ser 

implementado num horizonte temporal de 11 de setembro a 19 de dezembro de 2014, em que 

a população alvo seria os alunos do 7.º ano da ESL. 

Assim, após reunião com o Professor Coordenador do PES do Agrupamento de Escolas de 

Lousada, juntamente com o nosso enfermeiro orientador, EEECSP da UCC, e apresentadas as 

nossas propostas, foi selecionado o dia para a realização de atividades, e eleito o 7.º ano como 

alvo de intervenção da ESL (n=142). Em seguida, optou-se por escolher as atividades que 

implicariam menos prejuízo aos planos curriculares, existindo alguns obstáculos à 
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concretização das atividades delineadas na fase inicial, conseguindo-se no final atingir um 

consenso de forma a garantir coerência das atividades a desenvolver. 

Este projeto, como já foi dito, era dirigido a jovens em idade escolar e o grupo alvo foi os 

alunos que frequentavam o 7.º ano de escolaridade, por se considerar que a atuação deveria 

ser precoce e preventiva. As intervenções realizadas são fundamentadas através do MPS de 

Nola Pender (1982), seguindo o modelo mais atual e revisto em 1996. 

Na componente característica, entende-se que o comportamento anterior seja o que necessita 

ser modificado, face também aos fatores pessoais. Visto nesta situação a idade de atuação ser 

precoce, também aqui podemos considerar não só um comportamento a mudar, como também 

a criação de expectativas face a um determinado comportamento ou estilo de vida. Tenta-se 

criar nos jovens comportamentos e estilos de vida quanto aos consumos, que sejam 

promotores de saúde, considerando-se nos fatores biológicos a idade e as alterações 

psicológicas, que dela possam advir.  

Na componente comportamento específico, provoca-se a perceção dos benefícios para a ação, 

ou seja, explicita-se que o não consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas provocam 

benefícios na sua saúde. A barreira para a ação considerada como a perceção negativa de 

determinado comportamento é a inexperiência face ao desconhecimento das reais situações de 

consumo de substâncias. Na gestão da perceção da autoeficácia, tenta-se reforçar a ideia nos 

jovens de dizer não ao consumo, face às influências dos pares. Pretende-se, neste sentido, 

adquirir nos jovens sentimentos positivos em relação ao comportamento escolhido, este 

promotor de saúde. Os jovens, devido à sua idade e face à imaturidade que apresentam, são 

bastante influenciáveis, portanto, nesse sentido e neste caso, reforçou-se a ideia das 

consequências do consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas entre pares, a nível social, 

cultural e legal.  

Na componente resultado do comportamento, entende-se para esta situação que a necessidade 

de não consumir drogas face às suas preferências pessoais pode exercer uma força 

potencializadora e positiva.  

Assim, pretendeu-se um compromisso de promoção da saúde, em que se consegue capacitar e 

sensibilizar os jovens sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, 

levando nesta situação ao não consumo.  
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Foram efetuadas várias reuniões com o professor Coordenador do PES no sentido de 

organizar a atividade, sem prejuízo do normal funcionamento da escola. Por indicação dos 

agentes e formadores da GNR, com o intuito de promover uma maior adesão aquando da 

formação, foram divididas as turmas em dois grupos. 

Atempadamente foi emitida uma ordem de serviço com a informação sobre o horário e 

localização da formação e enviada aos professores responsáveis pelas aulas no respetivo 

horário, de forma a garantir a total participação dos alunos. O horário foi definido das 09.30 

às 10.30 horas, para o primeiro momento, e das 11.00 horas às 12.00 horas, para o segundo 

momento.  

Direcionou-se, essencialmente, para a população em que se pretendeu intervir e, nesta 

situação, seguindo o referencial teórico de promoção da saúde de Nola Pender, a população 

mais jovem é, à partida, mais influenciável para mudar/criar comportamentos e atitudes com 

ação positiva. Neste sentido e segundo a autora, pretende-se que a EpS sobre as 

consequências das drogas suscite nos jovens a capacidade de mudança ou criação de estilos de 

vida saudáveis.  

No que concerne ao planeamento das atividades, elaboramos um plano esquemático da 

atividade de "Educação para a Saúde sobre as Consequências das Drogas”, que se apresenta 

na Tabela 12.  
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Tabela 12.  
Plano esquemático da atividade “Consequências das drogas” 

Formadora: Maria Pinto, Cabo Ventura e Cabo 
Sousa (agentes do Destacamento de Felgueiras do 
Projeto Escola Segura) 
Tema: “Consequências das Drogas” 
Grupo-alvo: Alunos do 7º ano da Escola 
Secundária de Lousada 
Data, Hora: 19 de novembro de 2014 das 9.30 às 
10.30 horas e das 11.00 às 12.00 horas. 
Local: Auditório da Escola Secundária de 
Lousada 
Duração: 60 minutos 

Objetivo geral: 

 Capacitar os alunos do 7.º ano da ESL para a prevenção do consumo 
de álcool, tabaco e drogas ilícitas, até 19 de dezembro de 2014. 

Objetivos específicos: 
 Informar os alunos do 7.º ano da ESL sobre os malefícios do 

consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, até 19 de dezembro de 
2014; 

 Sensibilizar os alunos do 7.º ano da ESL para diminuir os consumos 
de álcool, tabaco e drogas ilícitas até 19 de dezembro de 2014; 

 Desenvolver comportamentos positivos nos alunos do 7.º ano da 
ESL, sobre o não consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, até 19 
de dezembro de 2014; 

Fase/ 

Duração 
Conteúdos Metodologia Avaliação 

In
tr

o
d

u
çã

o
 

15
 m

in
ut

os
 Apresentação pessoal dos formadores. 

Apresentação do tema e objetivos. 
Motivação: os malefícios do consumo de álcool, 
tabaco e drogas ilícitas. 

Utilização de método 
expositivo através do 
meio auxiliar: slides 
realizados em 
PowerPoint®  

 
 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 

30
 m

in
ut

os
 

Apresentação dos Conteúdos: 
 Definição de droga; 
 Definição de tipo de “consumidor”; 
 Características das drogas; 
 Consequências das drogas; 
 Repressão legal do uso de drogas. 

Apresentação em gravação de vídeo de reportagem 
sobre os malefícios da droga. 

Utilização de método 
expositivo através dos 
meios auxiliares: 
- Slides realizados em 
PowerPoint® 

- Vídeo 

Observação do interesse 
e participação dos 

formandos 
 

C
o
n

cl
u

sã
o
 

15
 m

in
ut

os
 

Síntese das ideias principais. 
Espaço para a participação e esclarecimento de 
dúvidas. 
 Bibliografia. 
Avaliação imediata. 

- Utilização de método 
expositivo através do 
meio auxiliar: slides 
realizados em 
PowerPoint® 

- Motivação para o 
diálogo 

 

Para o planeamento da atividade “Viver sim, Drogas não” criou-se a Tabela 13, seguindo o 

autor A. Tavares (1992):  

Tabela 13.  
Planeamento da atividade “Viver sim, Drogas não” 

Atividade Quem Quando Onde Como Objetivos que se pretende atingir Avaliação 

Spot 
temático, 
dirigido 

aos alunos 
da ESL 

Aluna do 
MEC 

Equipa da 
UCC de 
Lousada 

19 
novembro 
de 2014 

Zona de 
lazer da 

ESL 

Projeção 
sucessiva 

em TV nos 
intervalos 
das aulas 

Objetivo geral: Capacitar os alunos ESL 
para a prevenção do consumo de álcool, 
tabaco e drogas ilícitas, até 19 de dezembro 
de 2014. 
Objetivos específicos: Desenvolver atitudes 
positivas nos alunos da ESL, sobre o não 
consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, 
até 19 de dezembro de 2014; 
Promover ideias positivas nos alunos da 
ESL, acerca do não consumo de álcool, 
tabaco e drogas ilícitas, até dia 19 de 
dezembro de 2014. 

Adesão dos 
alunos da 

ESL 
à iniciativa 
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Após a elaboração dos planos esquemáticos das atividades “Educação para a Saúde sobre as 

Consequências das Drogas” e “Viver sim, Drogas não” surge a necessidade de dar 

continuidade à preparação da execução das atividades.  

4.5.1. Execução das atividades 

A preparação da execução das atividades é a etapa do planeamento em saúde que apresenta 

mais pontos em comum com as fases que lhe são anteriores e posteriores (Imperatori & 

Giraldes, 1993b).  

A atividade “Educação para a Saúde Consequências das Drogas” foi realizada em parceria 

com a GNR, inserida no Projeto Escola, com a colaboração de dois agentes do Destacamento 

de Felgueiras, e também com o apoio da ESL, que disponibilizou os professores e o auditório. 

A mesma atividade foi alvo de avaliação com aplicação de questionário à população alvo de 

intervenção, passadas as quatro semanas, após a sua realização.  

A atividade “Viver sim, Drogas não” consistiu na produção de um Spot temático sobre as 

consequências do consumo álcool, tabaco e drogas ilícitas. 

Com esta atividade pretendeu-se chegar preventivamente e com o espírito de mudança de 

comportamentos a todos os alunos da ESL, surgindo só o inconveniente de não ser possível 

avaliar a mesma, por não ser praticável contabilizar o efeito visual do spot projetado.  

Ao longo do percurso do desenvolvimento das atividades, foram existindo vários 

constrangimentos. O que comprometeu mais o desenrolar das atividades foi existir alguma 

renitência por parte dos professores em relação a ceder as suas aulas para o desenvolvimento 

das mesmas, o que levou a que só se realizassem atividades que não sujeitassem a perda de 

aulas. Teve de existir um meio-termo de forma a não comprometer o plano curricular, 

permitindo apenas a realização de uma sessão de EpS. A outra atividade realizada na zona de 

lazer e em horário intervalar, foi passível de ser realizada por não comprometer as aulas, 

tendo abrangido todos os alunos. 

Ambas as atividades “Educação para a Saúde Consequências das Drogas” e “Viver sim, 

Drogas não”, decorreram no dia 19 de novembro de 2014, com a participação de todos os 

alunos e professores, com a total adesão em ambos os momentos.  
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 4.6. Avaliação do projeto 

O projeto foi avaliado através dos indicadores de atividade e de resultado. O avaliar consiste 

em comparar algo com um padrão ou modelo e implica uma finalidade funcional que é 

corrigir ou melhorar (Imperatori, 1993b). 

Segundo A. Tavares (1992), ”em diversas etapas do processo de planeamento, os indicadores 

surgem como instrumentos de medida das variáveis em estudo” (p.192), e diz também que é 

“conveniente ter a noção de que um pequeno número de indicadores pode ser suficiente, 

desde que sejam pertinentes” (p.192). 

A avaliação dos indicadores de resultado foi feita através de questionário, com as mesmas 

perguntas do questionário inicial sobre os consumos de álcool, tabaco e drogas ilícitas 

(Apêndice I), que foi aplicado aos jovens intervenientes na atividade, ou seja, os alunos do 7.º 

ano da ESL, quatro semanas após a intervenção.  

Para o cálculo dos indicadores de resultado, e visto que a amostra inicial (n=450) incluía 

alunos do 3.º ciclo e ensino secundário e a intervenção foi dirigida apenas aos alunos do 7º 

ano de escolaridade, a avaliação foi efetuada apenas entre estes alunos (n= 113) e os alunos 

do 3º ciclo que participaram no diagnóstico de situação (n= 167), para efetuar a confrontação 

com alunos do mesmo nível de escolaridade.  

Em seguida, na Tabela 14, apresentam-se os resultados em indicadores de atividade e de 

resultado, do projeto “Não sejas Dependente, escolhe por ser Diferente”.  
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Tabela 14.  
Apresentação dos indicadores de atividade e resultado consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas 

Indicador de Atividade Meta Avaliação 

Percentagem de alunos 

do 7.º ano da ESL que 

participaram na sessão 
de EpS 

N.º total de alunos do 7.º ano da 
ESL que participaram na sessão 
de EpS/N.º total de alunos do 7.º 
ano da ESL convocados X 100 

95% 100% 

Indicador de Resultado n = 167 Meta Avaliação (n=113) 

Percentagem de alunos 

do 7.ºano da ESL que 

consomem álcool 

N.º total de alunos do 7. ano da 
ESL que consomem álcool/N.º 
total de alunos da ESL 
convocados X 100 

50,3% 4% 27,5% 22,8% 

Percentagem de alunos 

do 7.ºano da ESL que 
consomem tabaco 

N.º total de alunos do 7.º ano da 
ESL que consomem tabaco/N.º 
total de alunos da ESL 
convocados X 100 

12,6% 4% 8% 4,6% 

Percentagem de alunos 

do 7.ºano da ESL que 
consomem drogas ilícitas 

N.º total de alunos do 7.º ano da 
ESL que consomem outras drogas 
ilícitas/N.º total de alunos da ESL 
convocados X 100 

6% 2% 3,6% 2,4% 

O número de alunos presente na intervenção coincidiu com o número de alunos convocados, 

ou seja, 142 alunos no total em que a meta proposta foi de 95% e a avaliada em 100%.  

Obtiveram-se 113 questionários preenchidos, dos 142 alunos que estiveram presentes na 

sessão de EpS. Relativamente aos indicadores de resultado, verificou-se que a avaliação face à 

meta proposta é bastante positiva. Quanto ao indicador de resultado de consumo de álcool, a 

meta foi atingida aproximadamente em mais de 19% do que o pretendido. Nos indicadores de 

resultado de consumo de tabaco e de consumo de drogas ilícitas, a meta foi atingida 

satisfatoriamente. 

Assim, termina-se com a avaliação do projeto, a competência que compreende várias etapas, 

mas todas elas transformam-se em contributos para a avaliação e intervenção na comunidade, 

e para a comunidade, que consiste em estabelecer, com base na metodologia do planeamento 

em saúde, a avaliação do estado de saúde de uma população, para posteriormente intervir 

(Regulamento nº 128/2011, de 18 de fevereiro). 

O processo de capacitar grupos e comunidades também se revela de extrema importância para 

o enfermeiro. A promoção da saúde é definida pela OMS, segundo Laverack (2008), como “o 

aumento da capacidade dos indivíduos para controlarem a sua saúde” (p.15). Face ao exposto, 

a ideia é introduzir os indivíduos, grupos e comunidades em processos de responsabilização 

da sua saúde. Aqui também se desenvolveu a competência de capacitar grupos e comunidades 

(Regulamento nº 128/2011, de 18 de fevereiro). 
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5. OUTRAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

Atualmente, a sociedade tem sofrido várias modificações e os problemas relacionados com a 

saúde comunitária, cada vez mais complexos, acompanham este movimento, exigindo a 

manutenção e melhoria da saúde da população. 

A enfermagem comunitária tem como base de atuação a prestação de cuidados centrados na 

comunidade. Apresenta como principais atividades a EpS, a manutenção, o restabelecimento, 

a coordenação, a gestão e a avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, família e grupos 

que constituem uma dada comunidade. Também lhe cabe a responsabilização da identificação 

das necessidades dos indivíduos/famílias e grupos de determinada área geográfica e o 

assegurar a continuidade dos cuidados, instituindo as articulações necessárias, desenvolvendo 

uma prática de complementaridade com a dos outros profissionais de saúde e parceiros 

comunitários num determinado contexto social, económico e político (Regulamento nº 

128/2011, de 18 de fevereiro). 

Ao longo do estágio, além das competências desenvolvidas e já relatadas, existiram outras 

que fizeram parte e auxiliaram em todo este processo. Em seguida descrevem-se as outras 

atividades desenvolvidas e competências adquiridas, tanto em contexto de estágio da UCC, 

como da USP.  

5.1. Em contexto da UCC de Lousada 

A competência de capacitar grupos e comunidades foi desenvolvida através da observação, 

participação e colaboração em programas e projetos que se encontravam a decorrer na UCC.  

Houve oportunidade de participar na atividade “Feira Social”, realizada no parque urbano da 

Vila e concelho de Lousada, que foi de extrema importância para a comunidade e provocou a 

participação ativa da população. Envolveu parcerias com o município, escolas e outras 

entidades que quisessem colaborar. Consistiu essencialmente em demonstrar a importância de 

uma alimentação saudável, através da divulgação e promoção de batidos de fruta. Foram 

também realizados rastreios com monitorização de tensão arterial e glicemia capilar, Eps 

quando necessário, tudo isto realizado no sentido de promover hábitos de vida saudáveis. 
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Em contexto de saúde escolar, no dia 15 de outubro participou-se na promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, com a consecução de Eps e promoção de batidos de fruta durante os 

intervalos das aulas na Escola EB 2,3 de Caíde de Rei. Também, na mesma escola, durante a 

Feira de São Martinho, participou-se na realização de rastreios de hipertensão arterial e 

diabetes mellitus.  

As visitas domiciliárias, num contexto comunitário, levam a conhecer a realidade dos 

indivíduos e grupos. Assim, “cuidar é por essência permitir a alguém com dificuldade física 

e/ou psicoafectiva enfrentar a vida quotidiana, os cuidados são o motor do apoio no domicílio, 

sejam eles prestados pelas pessoas próximas ou pela equipa prestadora de Cuidados” 

(Collière, 2003, pp. 331-332). No apoio domiciliário, também se participou e colaborou com a 

equipa da UCC, em contexto de apoio ao prestador de cuidados, em cuidados paliativos, em 

situação de luto e, por último, em atividades de reabilitação dos utentes.  

Deparamo-nos atualmente com o envelhecimento da população, dando assim maior 

importância ao papel dos agentes comunitários, que têm como principal objetivo capacitar e 

encaminhar os indivíduos, para um envelhecimento ativo. Assim, cuidar consiste em permitir 

a continuidade da vida de uma pessoa que, por razões de idade e/ou doença, não o pode fazer 

por si só, exigindo conhecimento do que deve ser equilibrado e do que é necessário ajudar a 

manter (Collière, 2003). 

Ao longo do estágio realizado nesta UCC foi possível integrar a coordenação dos programas 

de saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos do PNS vigente, contribuindo, 

assim, para o desenvolver de mais uma competência de enfermagem em saúde comunitária. 

5. 2. Em contexto da USP de Paços de Ferreira 

O Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, artigo 12º diz que: 

A USP funciona como observatório de saúde da área geodemográfica do ACES 
em que se integra, competindo-lhe, designadamente, elaborar informação e 
planos em domínios da saúde pública, proceder à vigilância epidemiológica, 
gerir programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e proteção 
da saúde da população em geral ou de grupos específicos e colaborar, de acordo 
com a legislação respetiva, no exercício das funções de autoridade de saúde. 
(p.1184)  
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Segundo o estatuto da OE (Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de abril), esta competência indica 

que a enfermagem em saúde pública tem como principais funções: conceber instrumentos de 

colheita de dados para a vigilância epidemiológica; sistematizar indicadores necessários à 

elaboração do perfil epidemiológico de uma área geodemográfica; monitorizar os fenómenos 

de saúde-doença de uma população com vista ao estabelecimento de uma evolução 

prognóstica; utilizar modelos conceptuais explicativos na vigilância epidemiológica; utilizar 

técnicas estatísticas específicas de cálculo e interpretação das medidas epidemiológicas; 

analisar as potencialidades e limitações das técnicas e medidas epidemiológicas; participar na 

gestão de sistemas de vigilância epidemiológica; participar nos processos inerentes à 

vigilância da saúde ambiental; utilizar a evidência científica para soluções inovadoras em 

problemas de saúde pública. 

Na USP foi oportuno observar a monitorização do Programa de Saúde Infantil e Juvenil e 

Saúde Escolar, ou seja, o Departamento de Saúde Pública envia indicadores para serem 

posteriormente atestados pela USP. Assim, a enfermeira tem a função de verificar e encontrar 

dados de forma a dar resposta aos indicadores, através de contacto telefónico com os 

responsáveis das escolas e também através dos programas informáticos, e registos dos colegas 

das unidades de saúde. 

Tanto a UCC como a USP trabalham no Programa de Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar (PASSE) apesar de que à USP compete realizar a monitorização do mesmo. Como tal, 

houve oportunidade de colaborar, juntamente com a enfermeira orientadora, na elaboração e 

redação do relatório sobre o PASSE, mais concretamente o Pas3, realizado nas escolas 

pertencentes ao ACES Tâmega III - Vale de Sousa Norte. 

Houve também a oportunidade de observar a monitorização do Programa Nacional de Saúde 

Oral através do preenchimento e distribuição dos cheques dentistas, para as escolas do ACES 

Tâmega III – Vale de Sousa Norte.  

Das funções apresentadas a que melhor se observou e se destaca, foi a monitorização dos 

fenómenos de saúde-doença da população e também o utilizar de modelos conceptuais 

explicativos na vigilância epidemiológica. Foi possível observar a realização e o 

preenchimento de inquéritos epidemiológicos, relativos às Doenças de Declaração Obrigatória 

(DDO). As DDO são definidas como as doenças infeciosas que podem constituir risco para a 

comunidade, pelo que o médico, aquando conhecimento da ocorrência de uma dessas 
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doenças, deve preencher o Boletim de Declaração Obrigatória, com o objetivo de diminuir o 

risco de contágio dessas doenças, competindo assim à USP declarar ao Departamento de 

Saúde Pública as situações de risco. 

No final do estágio neste contexto, considera-se desenvolvida a competência de enfermagem 

comunitária de realização e cooperação na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A enfermagem comunitária é uma especialidade porque apresenta como foco e âmbito de 

prática uma base de conhecimentos especial. É focada na população e orientada para a 

comunidade, sendo que o objeto é a saúde, empregando intervenções realizadas ao nível da 

comunidade ou da população (Stanhope & Lancaster, 2011). 

Neste relatório apresentou-se o percurso reflexivo e analítico de um enfermeiro comunitário, 

usando o planeamento em saúde como metodologia.  

O planeamento em saúde é um apoio na tomada de decisão, permitindo uma racionalização na 

aplicação dos recursos em saúde, que são sempre escassos. Desta forma, podemos conseguir 

uma redistribuição de recursos que nos levam a uma maior eficiência, resultando numa 

melhor utilização dos mesmos. Ao longo da elaboração deste trabalho evidenciou-se as 

diferentes etapas do planeamento, recorrendo-se, muita das vezes, à prática profissional, e 

supervisão do tutor académico e orientador de estágio.  

O DSS foi elaborado já no primeiro estágio com o objetivo de reconhecer os hábitos de vida 

dos jovens em idade escolar, temática proposta pela equipa da UCC de Lousada. Após a 

determinação de prioridades, foram levantados os problemas e hierarquizados, direcionando o 

nosso projeto para o consumo de substâncias.  

Dando resposta às intervenções selecionadas, recorreu-se à promoção da saúde provocando na 

pessoa a necessidade de assumir o controlo e a responsabilidade da sua saúde, que se encontra 

enraizado na ideia de empoderamento da comunidade. Associado a estas premissas, a EpS 

descreve-se como a capacitação do indivíduo ou comunidade, em desenvolver a capacidade e 

a consciência sobre os fatores ambientais que possam prejudicar a sua saúde. O MPS de Nola 

Pender serviu de base à implementação e a avaliação das intervenções, permitindo avaliar o 

comportamento que leva à promoção de saúde em idades mais jovens. 

Após a avaliação do projeto, constatou-se que as metas propostas foram atingidas 

favoravelmente, existindo uma mudança de atitudes e de comportamentos na população alvo.  

Compreende-se, de forma mais consciente, a importância de contribuir para o processo de 

capacitação e empoderamento de grupos e comunidades, ajudando a colocar em prática as
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 competências do enfermeiro especialista, pois este é um facilitador de informação, devendo 

participar e colaborar na educação do indivíduo e, neste caso, de jovens.  

Foram várias as competências desenvolvidas como EEECSP, nos diferentes contextos de 

estágio, todas elas com implicações na prática diária de um enfermeiro em cuidados de saúde 

primários.  

Foi estabelecida, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado 

de saúde de uma comunidade, neste caso uma comunidade escolar. Contribuiu-se para o 

processo de capacitação dessa comunidade, integrou-se, juntamente com os elementos das 

respetivas unidades de estágio, a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário 

e na consecução dos objetivos do PNS, observou-se e participou-se na realização e 

cooperação da vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico. 

Apesar da experiência profissional na área de CSP, sentiu-se inexperiência na elaboração das 

etapas do planeamento em saúde, mas o processo percorrido não foi realizado de forma 

isolada. Foi muitas vezes necessário obter apoio e ajuda. Estes obstáculos despoletaram um 

crescimento, maturação de atitudes e desenvolvimento de potencialidades. 

Ao longo do percurso de estágio foram vários os constrangimentos sentidos. Na realização do 

DSS com as dificuldades sentidas na obtenção da aprovação para a aplicação do questionário 

no timing previsto, e no desenvolvimento das atividades na escola com as limitações impostas 

pela coordenação escolar. Muitas vezes surgiam devido à inexperiência em muitas das 

situações, principalmente no processo de tratamento e análise de dados, e também com a 

dificuldade em conciliar-se a atividade profissional e escolar com a vida familiar. 

Pensa-se que o projeto pode contribuir para mudanças positivas com implicações futuras na 

prática de cuidados, concretamente a nível dos profissionais da UCC. O DSS constitui um 

ponto de partida para que as futuras intervenções destes profissionais sejam mais dirigidas e 

adequadas à realidade.  

O projeto surge como um processo contínuo, podendo ser desenvolvido e trabalhado pela 

UCC em outras áreas do DSS. A continuidade do projeto pode envolver intervenções a outros 

grupos, como os pais e/ou professores. Considera-se produtivo nesta temática envolver 

parcerias com o Município/Forças Policiais no sentido de diminuir os consumos durante a 

atividade noturna, através da vigilância do cumprimento da lei.  
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Considera-se que os objetivos propostos inicialmente para o desenvolvimento do relatório 

foram atingidos, existindo um crescimento pessoal e profissional na área da enfermagem 

comunitária, na qual se retende investir e aplicar na prática atual.  

Sugere-se, futuramente, o estudo do consumo de substâncias com a relação familiar e 

interpares. Propõe-se também a investigação isolada do consumo de álcool em contexto 

familiar, por se ter identificado no DSS, um início de consumo precoce e normalmente em 

ambiente familiar.  

O caminho percorrido foi longo, mas considera-se que muito contribuiu para um 

enriquecimento na área da enfermagem comunitária.  
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Apêndice A 

Versão provisória do questionário “Hábitos de vida saudáveis em jovens  

em idade escolar” 
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Apêndice B 

Pedido de autorização para utilizar as questões do Projeto Aventura Social 
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Apêndice C 

Pedido de autorização para a aplicação do pré-teste 
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Apêndice D 

Versão definitiva do questionário “Hábitos de vida saudáveis em jovens  

em idade escolar” 
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Apêndice E 

Pedido de autorização para a aplicação do questionário à  

Direção Geral de Educação 
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Apêndice F 
Pedido de autorização para aplicação do questionário ao  

Diretor do Agrupamento de Escolas de Lousada 
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Exmo. Senhor Diretor do  

Agrupamento de Escolas de Lousada 

Dr. Filipe Plácido Silva 

 

Assunto: Pedido de autorização para aplicar um questionário “ Hábitos de Vida  dos jovens 

em idade escolar”, destinado aos alunos do 3º ciclo e secundário da Escola Secundária de 

Lousada. 

 

Nós, Ana Lopes e Maria Pinto, licenciadas em enfermagem e mestrandas em enfermagem 

comunitária, da Escola Superior de enfermagem de Vila Real – UTAD, a realizar estágio na 

Unidade de Cuidados na Comunidade de Lousada sob a orientação da enfermeira mestre e 

especialista em enfermagem comunitária Estela Vieira, Foi-nos proposto desenvolver um 

diagnóstico de situação em saúde, no âmbito dos estilos de vida saudáveis nos jovens em 

idade escolar. Desta forma, para a concretização deste estudo solicitamos a V. Ex.ª a 

autorização para aplicarmos o questionário “Comportamentos de saude em jovens em idade 

escolar”, já validado. 

Este diagnóstico pretende ser o espelho da realidade dos alunos do Concelho de Lousada e 

tem como objetivos: 

 Caraterizar a população em que os alunos estão inseridos; 

 Identificar os hábitos alimentares e de higiene dos alunos do 3.º ciclo e Secundária da 

Escola Secundária de Lousada; 

 Caraterizar o consumo de tabaco, álcool e drogas, nos alunos do 3º ciclo e secundário 

da Escola Secundária de Lousada; 

 Identificar a frequência de prática de desporto dos alunos do 3.º ciclo e secundário da 

Escola Secundária de Lousada; 

 Verificar a perceção sobre a autoimagem e autoconceito dos alunos do 3.º ciclo e 

secundário da Escola Secundária de Lousada; 

 Averiguar a relação familiar dos alunos do 3.º ciclo e Secundário da Escola 

Secundária de Lousada; 
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 Identificar os fatores que influenciam a relação familiar dos alunos do 3.º ciclo e 

Secundário da Escola Secundária de Lousada; 

 Averiguar a relação social dos alunos do 3.º ciclo e Secundário da Escola Secundária 

de Lousada. 

 

Assim é de extrema importância a reflexão sobre a situação de saúde da nossa comunidade e, 

projetos que se pretendem desenvolver neste estágio, representam uma mais-valia na obtenção 

de cuidados de qualidade e consequentemente em ganhos de saúde. 

Aos participantes deste estudo, será assegurada a livre participação e confidencialidade dos 

dados pessoais. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pede deferimento 

Lousada, 03 de junho de 2014 

Ana Lopes e Maria Pinto 
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Apêndice G 
Sessão de EpS “Consequências das drogas” 
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TÓPICOS TRABALHO “EFEITOS DAS DROGAS” 

 

Sumário: 

 O que é a Droga 

 Definição de “Consumidor” 

 Características das Drogas 

 Consequências 

 Repressão 

 

1 – O que é a Droga? 

 - É tudo aquilo que inalado, fumado, injectado ou engolido, provoca 

alterações psíquicas (…). 

 

2 – Definição de “Consumidor” 

 2.1 – Experimentador 

 2.2 – Usuário Ocasional 

 2.3 – Usuário Regular 

 2.4 – Usuário Dependente 

 2.5 – Dependência 

  2.5.1 – Dependência Psíquica 

  2.5.2 – Dependência Física 

 

3 – Características das Drogas 

 3.1 – Perturbadoras / Alucinógenas 

  3.1.1 – Haxixe (Efeitos imediatos, longo prazo, sobredosagem). 

  3.1.2 – Ecstasy (Efeitos imediatos, longo prazo, sobredosagem). 

 3.2 – Depressoras 

  3.2.1 – Heroína (Efeitos imediatos, longo prazo, sobredosagem). 

  3.2.2 – Álcool (Efeitos imediatos, longo prazo, sobredosagem). 

 3.3 – Estimulantes 

  3.3.1 – Cocaína (Efeitos imediatos, longo prazo, sobredosagem). 

  3.3.2 – Tabaco (Efeitos imediatos, longo prazo, sobredosagem). 
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4 – Consequências Físicas 

 - Passam algumas imagens chocantes que servem de alerta para 

algum jovem curioso, que esteja a pensar buscar liberdade ou fuga no 

caminho errado. 

 

5 – Repressão 

 - Recurso à lei vigente (Dec. Lei 15/93 de 22 de Janeiro e Lei 30/2000 

de 29 de Novembro) para alertar os jovens para as consequências legais, que 

advém quer do tráfico quer do consumo de produtos estupefacientes. 
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Apêndice H 

Spot temático “Viver sim, Drogas Não” 
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Apêndice I 

Questionário de avaliação da atividade “Hábitos de vida saudáveis em jovens  

em idade escolar” 
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