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Resumo 

Este Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular “Estágio e Relatório” 

do 2º ano do curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária, da Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Neste trabalho abordamos, de forma crítica e reflexiva, o desenvolvimento de competências 

adquiridas de acordo com o Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública da Ordem dos Enfermeiros. Foi 

também nosso propósito descrever as atividades de estágio na Unidade de Cuidados na 

Comunidade - Vila Real I e na Unidade de Saúde Pública Douro Norte, unidades funcionais do 

Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte. Neste Relatório destacamos 

o desenvolvimento do Projeto de Intervenção “Capacitação das crianças e jovens para estilos 

de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, realizado junto das 

crianças e jovens dos bairros sociais de Vila Real (Telheiras, São Vicente Paula e Norad), 

participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”. 

No âmbito desta unidade curricular deu-se continuidade ao Diagnóstico de Situação e à 

Definição de Prioridades, emergindo os hábitos alimentares (número de refeições, consumo de 

frutas e vegetais, consumo de refrigerantes e bebidas com cafeína) e a saúde oral (número de 

escovagem dos dentes por dia e antes de deitar e número de idas ao dentista por ano) como 

prioridades de intervenção. 

Seguiu-se a definição de objetivos e metas e as estratégias de intervenção, procedendo-se à 

avaliação prévia dos conhecimentos e dos comportamentos dos participantes nas dimensões 

referidas. De seguida, implementou-se o Projeto de Intervenção “Capacitação das crianças e 

jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, 

que teve como objetivo capacitar as crianças e jovens participantes para a adoção de estilos de 

vida saudáveis no que respeita aos hábitos alimentares e saúde oral. 

O Projeto de Intervenção, de cariz formativo, privilegiou o diálogo, o debate de ideias e a 

participação das crianças e jovens nas diferentes atividades. Sumariamente, consistiu na 

avaliação de conhecimentos e comportamentos em relação aos hábitos alimentares e saúde oral 

antes e após a implementação do Projeto de Intervenção. 
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Os resultados obtidos foram, na sua globalidade, francamente positivos, concorrendo para a 

concretização dos objetivos operacionais, destacando-se como mais relevantes após a 

concretização do Projeto de Intervenção: relativamente aos conhecimentos sobre hábitos 

alimentares, os participantes demonstraram conhecimentos quanto ao número de refeições 

diárias (89,7%) e importância da alimentação saudável (89,7%); no que respeita aos 

conhecimentos sobre saúde oral, os participantes demonstraram conhecimentos sobre o número 

de vezes que se deve trocar a escova de dentes por ano (93,1%), tempo de escovagem dos dentes 

(93,1%) e número de idas ao dentista por ano (86,2%). Em relação aos comportamentos das 

crianças e jovens quanto aos hábitos alimentares, 96,6% referiram fazer a merenda da manhã e 

apenas 62,1% a ceia, 69% consumir diariamente frutas e vegetais e 10,3% refrigerantes. Quanto 

aos comportamentos sobre a saúde oral, 48,3% das crianças e jovens referiram proceder à 

escovagem dos dentes pelo menos duas vezes por dia e 65,5% antes de deitar.  

Face aos resultados, entendemos que é importante dar continuidade a projetos de intervenção 

comunitária, alicerçados em estratégias dinâmicas e participativas, nos quais os participantes 

se assumem como verdadeiros protagonistas nos processos que visam a aquisição de estilos de 

vida saudáveis. 

 

Palavras chave: Capacitação, crianças, jovens, estilos de vida.  
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Abstract 

This Internship Report was developed within the scope of the "Internship and Report" course 

unit of the 2nd year of the Master's Degree in Community Nursing, of the Higher Education 

Nursing School of Vila Real / University of Trás-os-Montes and Alto Douro. 

In this work, we took a critical and reflexive approach on the development of competences 

acquired according to the “Regulamento de Competências Especificas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública da Ordem dos Enfermeiros” 

[Regulation of Specific Skills of the Specialist Nurse in Community Nursing and Public Health 

of the Order of Nurses]. It was also our intention to summarize the training activities in the 

Community Care Unit - Vila Real I and in the Public Health Unit - Douro Norte, two functional 

units of the Health Centre Grouping Douro I - Marão and Douro Norte. In this Report, we 

highlight the development of our Intervention Project "Capacity children and young people for 

healthy lifestyles in the framework of the 6th Generation Social Choices Project" developed 

among children and young people of Vila Real social neighbourhoods (Telheiras, São Vicente 

Paula and Norad) that are participants in the "Social + 6th Generation Choices" Project. 

Within this curricular unit, the Situation Diagnosis and Priority Setting were continued, with 

eating habits (number of meals, consumption of fruits and vegetables, consumption of soft 

drinks and beverages with caffeine) and oral health (number of tooth brushing per day and 

before bedtime and number of visits to the dentist per year) emerged as priorities of 

intervention. 

Then, we followed with the definition of objectives and goals and the strategies of intervention, 

proceeding to the previous evaluation of the knowledge and behaviors of the participants in the 

aforementioned dimensions. Then, the Intervention Project "Capacity children and young 

people for healthy lifestyles in the framework of the 6th Generation Social Choices Project " 

was implemented, in order to enable children and young people to have healthy lifestyles 

regarding their eating habits and oral health.  

The Intervention Project was formative, focused on dialogue, debate of ideas and participation 

of the children and young people in the different activities. In summary, it consisted in the 

evaluation of knowledge and behaviors concerning eating habits and oral health before and after 

the implementation of the Intervention Project. 
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The results obtained were, overall, positive, contributing to the achievement of the operational 

objectives, and being the most relevant observed after the implementation of the Intervention 

Project: regarding the knowledge about eating habits, participants demonstrated knowledge 

about the number of daily meals (89.7%) and the relevance of healthy eating (89.7%); 

concerning the knowledge about oral health, participants demonstrated knowledge about the 

number of times to change the toothbrush per year (93.1%), the tooth brushing time (93.1%) 

and the number of visits to the dentist per year (86.2%). Considering the behavior of children 

and young people about eating habits, 96.6% of them reported having morning snacks and only 

62.1% declared to eat supper, 69% daily fruits and vegetables and 10.3% soft drinks. Finally, 

regarding oral health behavior, 48.3% of children and young people reported brushing their 

teeth at least twice a day and 65.5% before bedtime. 

Based on these results, we understand that it is important to continue with community 

intervention projects, based on dynamic and participatory strategies, in which participants are 

protagonists in the processes that lead to the adoption of healthy lifestyles. 

 

Keywords: Capacity, children, youth, lifestyles. 
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No desenvolvimento do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola Superior 

de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (ESS-UTAD), elaboramos este 

relatório de estágio no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório do 2º ano, 1º semestre. 

Esta decorreu na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) - Vila Real I e na Unidade de 

Saúde Pública (USP) Douro Norte, ambas unidades funcionais do Agrupamento de Centros de 

Saúde (ACES) Douro I - Marão e Douro Norte, no período de 19 de setembro de 2016 a 3 de 

fevereiro de 2017, num total de 18 semanas, das quais seis semanas na USP Douro Norte e 12 

semanas na UCC - Vila Real I. 

Neste relatório de estágio descrevemos as atividades e experiências que nos permitiram adquirir 

conhecimentos teóricos bem como a sua aplicabilidade prática. Assim, este estágio foi um 

processo de aprendizagem que concorreu para o desenvolvimento de um quadro de 

competências específicas para que, como Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública (EEECSP), possamos diferenciar-nos como profissional 

qualificado, com competências científicas, técnicas e relacionais, pois ser EEECSP implica a 

obtenção de competências clínicas específicas na promoção de práticas centradas na população/ 

comunidade. 

Tendo como referência o conjunto de competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros 

(OE) para a obtenção do título de enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, bem como do grau de Mestre, apresentamos e analisamos as competências 

adquiridas ao longo do estágio.  

Neste estágio, participámos nas variadas atividades da UCC - Vila Real I e da USP Douro 

Norte, bem como no desenvolvimento do Projeto de Intervenção (PI) “Capacitação das 

crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª 

Geração”. O trabalho de intervenção comunitária foi realizado junto das crianças e jovens dos 

bairros sociais de Vila Real, mais concretamente da Telheira, Bairro S. Vicente de Paula e 

Norad, participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”.  

Neste contexto, e para esta unidade curricular Estágio e Relatório, estabelecemos como objetivo 

geral, adquirir e consolidar conhecimentos e competências específicas do EEECSP. 

Como objetivos específicos deste relatório delineamos os seguintes: 

• Retratar o percurso efetuado durante o estágio; 
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• Descrever as atividades desenvolvidas ao longo do estágio nas duas unidades funcionais 

do ACES Douro I - Marão e Douro Norte, mais concretamente na USP Douro Norte e 

na UCC - Vila Real I; 

• Analisar de forma crítica e reflexiva as atividades desenvolvidas na USP Douro Norte 

e na UCC - Vila Real I, de acordo com o regulamento de competências específicas do 

EEECSP; 

• Concretizar o Projeto de Intervenção; 

• Disponibilizar um documento para avaliação da unidade curricular Estágio e Relatório. 

Ao longo deste trabalho sentimos algumas dificuldades relacionadas com o tempo disponível 

para a realização das diferentes atividades. A metodologia usada foi a descritiva com recurso à 

capacidade crítica e reflexiva, suportando a fundamentação das atividades na pesquisa 

bibliográfica e na interação profissional com os enfermeiros orientadores. 

Iniciamos este documento com uma introdução que pretende fazer o enquadramento do estágio 

no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório, incluindo a apresentação dos objetivos, a 

metodologia e as dificuldades sentidas. Seguidamente consideramos duas partes: na primeira, 

fazemos uma análise e reflexão crítica do desenvolvimento das competências de EEECSP, 

adquiridas durante o estágio. Começamos com um enquadramento geral, no qual é feita a 

caracterização dos ACES, no que respeita à sua organização e missão. Neste contexto, 

procedemos a uma referência sucinta às reformas ocorridas nos últimos anos ao nível dos 

Cuidados de Saúde Primários (CSP). Na continuidade deste capítulo, caracterizamos o ACES 

Douro I - Marão e Douro Norte, ao qual pertencem as duas unidades funcionais onde decorreu 

o estágio. Finalizamos este enquadramento com uma referência à importância do papel do 

EEECSP no reforço da ação comunitária, através do empowerment de pessoas, grupos e/ou 

comunidades para que assumam o controlo da sua própria saúde. Nos dois capítulos seguintes 

fazemos a caracterização dos locais onde realizámos o estágio, concretamente a UCC - Vila 

Real I e a USP Douro Norte. Destacamos, nestes capítulos, o desenvolvimento de um quadro 

de competências específicas do EEECSP, adquiridas durante o estágio e de acordo com o 

regulamento da OE.  

A segunda parte é direcionada essencialmente para o PI, incluindo um enquadramento teórico 

das temáticas do estudo (hábitos alimentares e saúde oral) e a descrição do desenvolvimento do 

PI. Tendo como base a metodologia do PS, e na continuidade do Diagnóstico de Situação (DS) 
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e Definição de Prioridades (DP), procedeu-se à definição de objetivos e metas, seleção de 

estratégias de intervenção, previsão de recursos, desenho da investigação, avaliação de 

conhecimentos e comportamentos antes da implementação do PI, preparação 

operacional/programação, avaliação de conhecimentos e comportamentos após a 

implementação do PI e análise e discussão de resultados. 

O capítulo da conclusão finaliza este documento, incluindo algumas considerações finais 

relativas às atividades desenvolvidas durante o estágio, bem como ao desenvolvimento do PI. 
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PARTE I 

Análise e Reflexão Crítica do Desenvolvimento de Competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 
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1. ENQUADRAMENTO GERAL 

Neste capítulo procedemos a uma análise crítico-reflexiva do percurso desenvolvido no âmbito 

da unidade curricular Estágio e Relatório, integrada no 2º ano, 1º semestre do Curso de 

Mestrado em Enfermagem Comunitária. Neste sentido, realçamos, de uma forma retrospetiva, 

as atividades que contribuíram para o nosso crescimento académico e aquisição, 

desenvolvimento e consolidação de competências especializadas, que conduzirão à obtenção 

do grau de mestre e ao título de EEECSP.  

Iniciamos este percurso na USP Douro Norte, no período de 19 de setembro a 28 de outubro de 

2016 (seis semanas) e seguidamente na UCC - Vila Real I no período de 31 de outubro de 2016 

a 3 de fevereiro de 2017 (12 semanas).  

Para um melhor enquadramento, iniciamos com a caracterização do ACES Douro I - Marão e 

Douro Norte e das unidades funcionais (UCC - Vila Real I e USP Douro Norte), onde decorreu 

o estágio.  

Nos últimos anos, Portugal sofreu uma profunda reforma na organização dos CSP, aliada às 

transformações dos paradigmas sociais que recomendam a reestruturação dos sistemas de 

saúde, direcionando a prestação de cuidados de saúde para a comunidade. Este fenómeno foi, 

também, atravessado pela globalização, um maior acesso à informação e mudanças 

sociodemográficas que alteraram e reconfiguraram novas necessidades em saúde.  

A nível dos CSP, deixaram de existir as estruturas intermédias constituídas pelas sub-regiões 

de saúde, surgindo os ACES do Serviço Nacional de Saúde, criados através do Decreto-Lei nº 

28/2008, de 22 de fevereiro, integrados nas administrações regionais de saúde (Miguel & Sá, 

2010). De uma forma sumária, é de referir que os ACES são serviços de saúde com autonomia 

administrativa, competências próprias, estabelecendo o seu regime de organização e 

funcionamento, constituídos por várias unidades funcionais: UCC, Unidade de Saúde Familiar 

(USF), USP, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) e Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP), devendo existir pelo menos uma UCC, ou serviços desta, 

por Centro de Saúde, de acordo com o previsto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 

de fevereiro. 

A missão do ACES é garantir a prestação de CSP aos cidadãos de determinada área geográfica, 

que deve ter em conta os recursos disponíveis e os fatores geodemográficos, como: i) o número 
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de pessoas residentes, que não deve ser inferior a 50.000 nem superior a 200.000; ii) a estrutura 

de povoamento; iii) o índice de envelhecimento; iv) a acessibilidade da população ao hospital 

de referência (artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro). 

De acordo com o Plano Local de Saúde, o ACES Douro I - Marão e Douro Norte é constituído 

por sete municípios: Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de 

Penaguião e Vila Real, com um total de oito centros de saúde (um por concelho e dois no 

concelho de Vila Real), sendo a população inscrita de 102.282 indivíduos, representando cerca 

de 2,8% da população da região Norte (Marques, Sarmento, Pereira & Servo, 2013). A figura 

1 representa os concelhos abrangidos pelo ACES, bem como o número e tipologia de unidades 

funcionais. 

 
Figura 1. ACES Douro I - Marão e Douro Norte 

(Marques et al. (2013) 

O período de experiência prática, que decorreu nas duas unidades funcionais do ACES Douro 

I - Marão e Douro Norte, nomeadamente na UCC - Vila Real I e na USP, foi fértil em 

experiências que permitiram enriquecer e aprofundar conhecimentos, integrar, assimilar e 

consolidar, de forma paulatina, as competências do EEECSP. Constatou-se a importância da 

sua intervenção face à diversidade de problemas, e na formulação e implementação de respostas 

adequadas às necessidades em cuidados de saúde e sociais. Durante este percurso, foi 

importante reconhecer o exercício autónomo dos enfermeiros, a sua assunção na 

responsabilidade da tomada de decisão, muitas vezes marcada pela imprevisibilidade e 
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inexistência de recursos, a capacidade de gerir e adequar os cuidados às necessidades singulares 

das pessoas e famílias, a disponibilidade de cuidados de proximidade e o reconhecimento social 

que os utentes conferem à intervenção dos enfermeiros. 

Retomando a relevância da intervenção comunitária, importa sublinhar o contributo da Carta 

de Ottawa (Organização Mundial de Saúde [OMS], 1986) ao defender o reforço da ação 

comunitária como condição básica para a melhoria da saúde. De facto, a intervenção concreta 

e efetiva na comunidade é identificada como necessária ao desenvolvimento da promoção da 

saúde, pressupondo o estabelecimento de prioridades, a tomada de decisão, a definição de 

estratégias e a implementação de ações com o objetivo de conseguir ganhos em saúde, melhoria 

dos indicadores de saúde e qualidade de vida. No cerne da ação comunitária está subjacente o 

empowerment das comunidades, de forma a participarem e a assumirem o controlo da sua 

própria saúde. 

Segundo a OE (2010), o EEECSP, fruto do seu conhecimento e experiência clínica, assume um 

entendimento profundo sobre as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de 

saúde e detém uma elevada capacidade para responder de forma adequada às necessidades dos 

diferentes clientes (pessoas, grupos ou comunidade), proporcionando efetivos ganhos em saúde. 

Adicionalmente, responsabiliza-se por identificar as necessidades dos indivíduos/famílias e 

grupos de determinada área geográfica e assegurar a continuidade dos cuidados, estabelecendo 

as articulações e parcerias necessárias, desenvolvendo uma prática de complementaridade com 

a de outros profissionais de saúde e parceiros comunitários num determinado contexto social, 

económico e político. É também responsável pela coordenação dos programas de saúde de 

âmbito comunitário, pela consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde (PNS) e 

coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.  

Foi com base nas competências específicas estabelecidas pela OE (Anexo A) que, ao longo do 

estágio, participamos em diferentes atividades, que nos permitiram adquirir um quadro de 

competências de EEECSP e, assim, nos possibilitaram uma participação ativa nos processos de 

tomada de decisão dos principais problemas de saúde de uma comunidade, bem como no 

desenvolvimento de programas/projetos de intervenção, com vista à capacitação e 

empowerment das comunidades. 

Do conjunto amplo e diversificado de atividades que integraram este estágio, e não sendo 

possível no âmbito deste relatório enumerá-las todas, destacamos aquelas em que o nosso 
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envolvimento foi mais profundo e enriquecedor, nomeadamente na UCC - Vila Real I e na USP 

Douro Norte. 

2. NO CONTEXTO DA UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE - VILA REAL I 

De um modo geral, com a reestruturação dos CSP, verificam-se três tipos de abordagens 

complementares, que podem ser dirigidas ao indivíduo, aos cidadãos, famílias ou grupos com 

especial vulnerabilidade e risco e à comunidade.  

De acordo com o Despacho n.º 10143/2009, de 16 de abril, são criadas as UCC que têm como 

missão contribuir para melhorar o estado de saúde da população da sua área geográfica de 

intervenção, visando a obtenção de ganhos em saúde concorrendo de um modo direto para o 

cumprimento da missão do ACES.  

Assim, a UCC - Vila Real I presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis. As 

suas intervenções são dirigidas ao indivíduo/família, orientadas essencialmente para a 

prevenção, resolução ou paliação de problemas concretos, nomeadamente pessoas com 

marcada dependência física e funcional e/ou com doenças que requeiram acompanhamento 

mais próximo e regular em particular no domicílio. Atua, ainda, na Educação para a Saúde 

(EpS), na integração em redes de apoio à família e intervém em programas e atividades no 

âmbito da proteção/promoção de saúde e prevenção da doença na comunidade, com incidência 

prioritária em determinadas comunidades (escolas, locais de trabalho, prisões…), bem como na 

prestação de cuidados a grupos populacionais particularmente vulneráveis e com problemas de 

saúde de grande impacto social. No âmbito da carteira básica de serviços da UCC - Vila Real I 

estão integrados projetos e programas que têm em conta a realidade de saúde e social da área 

geográfica de intervenção. Tem como referência o Plano de Ação do ACES Douro I - Marão e 

Douro Norte e funciona em articulação com as outras unidades funcionais. 

A UCC - Vila Real I encontra-se localizada no Centro de Saúde Vila Real I. Iniciou funções a 

15 de março de 2011 e a sua área geodemográfica de intervenção tem 270 km2, uma população 

de 34.735 habitantes, abrangendo 10 freguesias - União de Freguesias da Pena, Quintã e Vila 

Cova, Mondrões, Campeã, Torgueda, Vila Marim, Parada de Cunhos, União de Freguesias 

Borbela e Lamas de Olo, União de Freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã, Lordelo e 
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União de Freguesias de Vila Real. Destas, a que tem maior população residente é a União de 

Freguesias de Vila Real, com 17.588 habitantes, e a que tem menor população residente é a 

União de Freguesias da Pena, Quintã e Vila Cova, com 819 habitantes (Instituto Nacional de 

Estatística [INE], 2012). 

A UCC - Vila Real I é constituída por uma equipa multiprofissional, que integra sete 

enfermeiros especialistas (dois de saúde materna e obstétrica, dois de enfermagem comunitária 

e de saúde pública, dois de enfermagem de reabilitação e um de saúde infantil e pediátrica), 

dois enfermeiros, dois assistentes operacionais, um médico, um assistente social, uma 

nutricionista e uma psicóloga. A sua coordenação é da competência de uma enfermeira de 

acordo com o preconizado nos artigos 11º e 15º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro.  

O horário de funcionamento da UCC - Vila Real I é todos os dias úteis das 08.00 às 20.00 horas; 

ao fim-de-semana e feriados, das 09.00 às 17.00 horas, os serviços são assegurados pela Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados (ECCI).  

A UCC - Vila Real I desenvolve programas/projetos no âmbito da proteção e promoção da 

saúde bem como na prevenção de doenças na comunidade, inseridos nos programas propostos 

pelo PNS. Os programas/projetos que fazem parte da carteira de serviços da UCC - Vila Real I 

incluem: Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE); Programa Nacional de Promoção da 

Saúde Oral (PNPSO); Programa Nacional de Saúde Reprodutiva (PNSR); Núcleo de Apoio a 

Crianças e Jovens em Risco; Intervenção Precoce; Projeto Famílias de Acolhimento; Núcleo 

Local de Inserção; Projeto Reabilitar a Pessoa com Acidente Vascular Cerebral e Projeto à 

Conversa com a Saúde. 

No decorrer do estágio na UCC - Vila Real I tivemos a oportunidade de adquirir e desenvolver 

competências no âmbito da intervenção do EEECSP através de atividades desenvolvidas, tais 

como: i) prestação de cuidados especializados de âmbito comunitário, especificamente focados 

na capacitação de pessoas, grupos ou comunidades; ii) participação em projetos de saúde e 

exercício de cidadania; iii) participação, em conjunto com outros parceiros comunitários, em 

projetos de intervenção comunitária dirigida a destinatários específicos; iv) contribuição para o 

processo de empoderamento de pessoas/grupos/ comunidades com necessidades específicas, 

assegurando cuidados de saúde ajustados e integrados; v) identificação e incorporação na 

prática de enfermagem comunitária dos determinantes de saúde com vista ao planeamento de 

ações que visem a obtenção de ganhos em saúde.  
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No âmbito da prevenção, proteção e PrS, adquirimos conhecimentos multidisciplinares ao nível 

da enfermagem, educação, comunicação e ciências sociais, usando instrumentos inovadores 

com vista à disseminação de informação. Neste contexto, descrevemos de seguida, mais 

detalhadamente, as competências específicas do EEECSP e as suas unidades de competência 

de acordo com o regulamento da OE (Anexo A). 

 Competência específica - Estabelece, com base na metodologia do PS, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade. 

A fase de avaliação “necessita da determinação cuidadosa das situações para poder conduzir a 

conclusões sensatas e propostas úteis” (Imperatori, 1993, p.174).   

A utilização da metodologia de PS foi uma constante ao longo do estágio. Nas várias atividades 

integramos as diferentes etapas desta metodologia, contribuindo para o desenvolvimento das 

unidades de competência G1.1, G1.2, G1.3, G1.4 e G1.5. 

• Unidade de competência G1.1 - Procede à elaboração do diagnóstico de saúde de uma 

comunidade. 

No âmbito desta unidade de competência, elaboramos o DS sobre os estilos de vida das crianças 

e jovens participantes no Projeto “+ Social Escolhas 6ª geração”, que se desenvolve nos 

bairros sociais de Vila Real na área de abrangência da UCC - Vila Real I, mais concretamente 

Telheira, S. Vicente de Paula e Norad. Para tal, utilizamos o questionário como instrumento de 

recolha de dados, para caracterização dos participantes, do ponto de vista sociodemográfico e 

saúde (sexo, idade, escolaridade, condições de saúde, suporte social), situação familiar (idade 

dos pais, habilitações literárias dos pais, situação laboral dos pais, estado civil dos pais, 

composição do agregado familiar e relacionamento com os pais e irmãos) e estilos de vida 

(hábitos alimentares, atividade física, sono, repouso e stress, hábitos de higiene, vivência da 

sexualidade dos jovens, consumo de substâncias psicoativas, segurança, avaliação 

antropométrica). Neste sentido, percebemos a importância da elaboração de um instrumento de 

recolha de dados que, contemplando um conjunto amplo de variáveis, permitiu a caracterização 

dos estilos de vida das crianças e jovens permitindo, seguidamente, o estabelecimento de 

prioridades. 
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• Unidade de competência G1.2 - Estabelece as prioridades em saúde de uma comunidade. 

Concretizado o diagnóstico de saúde, a definição de prioridades tem em conta o processo de 

tomada de decisão, pelo que foi necessário selecionar, de entre os problemas existentes, aqueles 

que teriam prioridade no âmbito da intervenção. Assim, e atendendo a que se identificou um 

conjunto alargado de estilos de vida não saudáveis e dado não ser possível intervir em todos 

eles, quer por limitações temporais, quer organizacionais, foram hierarquizadas como 

prioridades de intervenção, os hábitos alimentares (número de refeições, consumo de frutas e 

vegetais, consumo de refrigerantes e de bebidas com cafeína) e a saúde oral (número de 

escovagem dos dentes por dia e antes de deitar e número de idas ao dentista por ano). 

• Unidade de competência G1.3 - Formula objetivos e estratégias face à priorização das 

necessidades em saúde estabelecidas. 

Esta unidade de competência foi adquirida através da formulação de objetivos mensuráveis que 

permitiam avaliar os ganhos em saúde e também conceber estratégias de intervenção exequíveis 

de forma a dar resposta aos objetivos.  

• Unidade de competência G1.4 - Estabelece programas e PI com vista à resolução dos 

problemas identificados. 

Esta unidade de competência foi adquirida na realização do PI “Capacitação das crianças e 

jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, 

com vista à resolução das necessidades priorizadas, que emergiram do DS e da DP. 

• Unidade de competência G1.5 - Avalia programas e PI com vista à resolução dos 

problemas identificados. 

Esta unidade de competência foi adquirida no desenvolvimento do projeto de intervenção 

comunitária “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do 

Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, mais especificamente na sua avaliação antes e após a 

intervenção. A avaliação constitui um importante indicador do resultado do PI que visava a 

promoção e EpS, podendo, desta forma, ajudar na diminuição dos comportamentos de risco e, 

consequentemente, na obtenção de ganhos em saúde. 
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 Competência específica - Contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades. 

• Unidade de competência G2.1 - Lidera processos comunitários com vista à capacitação 

de grupos e comunidades na consecução de projetos de saúde e ao exercício da cidadania. 

No âmbito desta unidade de competência destacamos:  

i) A participação no projeto “Unidade Móvel de Saúde”, que integra o Programa Câmara 

Amiga, que tem como objetivo garantir a acessibilidade aos cuidados de saúde da população 

mais idosa com mobilidade reduzida através da prestação de CSP, numa lógica de 

proximidade de cuidados. Este projeto disponibiliza um veículo “unidade móvel” que é 

utilizada para a deslocação das equipas de saúde para avaliação e monitorização de 

parâmetros de saúde, EpS em função dos diagnósticos de enfermagem estabelecidos, 

prescrição de cuidados e referenciação para outros serviços de saúde e sociais; 

ii) A organização da comemoração do dia mundial da criança que decorreu na Praça do 

Município da cidade de Vila Real no dia 1 de junho de 2016. Com enfâse em atividades 

lúdicas e jogos didáticos como, por exemplo, o “jogo da glória”, relacionado com temáticas 

como a alimentação, a segurança rodoviária e a saúde oral, pretende-se o envolvimento e 

participação das crianças na construção de projetos de saúde individual e coletiva. Trata-se 

de uma atividade realizada em parceria com diferentes instituições e com o apoio do poder 

autárquico, reconhecendo-se o valor do enfermeiro especialista para congregar esforços e 

sinergias mobilizadores para a intervenção em grupos específicos; 

iii) A colaboração em dois Workshops “Geração Saudável” dedicado à temática “tenho direito 

a crescer livre de hipertensão arterial” e “ondas de calor e foto proteção”, no âmbito do 

Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, destinados a crianças e jovens que integram este 

projeto e que tinham como objetivo sensibilizar para a importância de hábitos alimentares 

saudáveis e alertar para os riscos da exposição ao sol e para a importância da proteção; 

iv) A participação no dia mundial da ciência, que decorreu no Agrupamento de Escolas Diogo 

Cão no dia 24 de novembro de 2016 e no qual a UCC - Vila Real I se fez representar. A 

atividade desenvolvida neste evento foi a apresentação do portal do cidadão do Serviço 

Nacional de Saúde e a inscrição no mesmo das pessoas que o solicitassem. Constatou-se um 

elevado número de cidadãos que desconhecia a importância desta plataforma na 
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acessibilidade aos cuidados, nomeadamente marcação de consultas, renovação de medicação 

crónica, visualização do guia de tratamento, entre outras funcionalidades; 

v) A colaboração na avaliação final (teórica e prática) da ação de formação sobre Primeiros 

Socorros/Suporte Básico de Vida (SBV), destinada à capacitação dos professores do 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, sobre a cadeia de sobrevivência. É importante relevar 

que a formação em SBV constitui uma mais-valia para, através de procedimentos básicos e 

elementares, assegurar as condições para uma intervenção especializada. Trata-se de um 

verdadeiro ato de cidadania, reforçado pelo PNSE 2015 (DGS, 2015a). Este programa 

destaca a importância de os profissionais de educação terem formação em SBV, estipulando 

como meta para 2020 que 20% dos docentes das escolas abrangidas pelo programa tenham 

formação em primeiros socorros/SBV, o mesmo se aplicando ao pessoal não docente; 

vi) A participação numa ação de formação “Prestação de Cuidados de Higiene e Conforto ao 

Idoso” dirigida às prestadoras de cuidados de uma Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI). Esta ação, com a duração de duas horas, teve como objetivo expor e exemplificar 

a técnica de higiene corporal e oral, bem como os cuidados a ter com a pele (utilização 

adequada dos diferentes tipos de cremes hidratantes, massajem corporal e cuidados com a 

manutenção das condições do leito; 

vii) A participação na UTAD/TV no Programa “Saúde – mito ou verdade “, com duas 

temáticas: Obstrução da Via Aérea e Dor Torácica. Este Programa consistiu em entrevistas 

através de questões aos cidadãos sobre estas duas temáticas. As perguntas foram 

direcionadas para situações práticas e que podem ocorrer no dia a dia, e que qualquer 

pessoa, com procedimentos simples e fáceis, pode salvar uma vida. São exemplos: quando 

alguém está engasgado, deve dar-se uma palmada nas costas? Em caso de obstrução de 

via aérea, deve beber-se água ou comer um pedaço de pão? Comer e mastigar a comida 

lentamente ajuda a prevenir a obstrução de via aérea? A dor torácica requer uma ida com 

a máxima urgência ao hospital? Ter dores no peito é certo que a causa é o coração? 

Seguidamente no estúdio eram dadas as respostas às várias questões, bem como a 

explicação para o benefício da adoção de uma atitude correta perante estas situações. 
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 Competência específica - Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito 

comunitário na consecução dos objetivos do PNS. 

• Unidade de competência G3.1 - Participa na coordenação, promoção, implementação e 

monitorização das atividades constantes dos programas de saúde conducentes aos objetivos 

do PNS. 

Ao longo do período de estágio tivemos oportunidade de participar em atividades desenvolvidas 

no âmbito do PNS, de acordo com o preconizado nesta unidade de competência. Assim, 

destacamos: 

i) A colaboração na avaliação do Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar 

(PASSE). É um programa multidisciplinar, promovido pela Administração Regional de 

Saúde do Norte em parceria com a Direção Regional de Educação do Norte, e visa a 

promoção de comportamentos alimentares saudáveis, contribuindo para um ambiente 

promotor da saúde em especial no que se refere à alimentação. A saúde mental, atividade 

física e saúde oral são outros determinantes da saúde que este programa integra e desenvolve. 

A população alvo engloba toda a comunidade escolar e pretende promover escolhas 

alimentares saudáveis. Para que isso aconteça, a escola deve oferecer uma alimentação 

promotora da saúde através da oferta de alimentos saudáveis. A avaliação do programa 

decorreu no Agrupamento de Escolas Diogo Cão e consistiu na verificação e supervisão dos 

alimentos e bebidas disponibilizadas aos alunos, nos diferentes espaços da escola, através de 

uma grelha de avaliação “Escola Amiga da Nutrição e Alimentação” (Anexo 2), que inclui 

diversos parâmetros relativos à oferta alimentar (avaliação qualitativa das ementas, dos 

bufetes e das máquinas de venda automática). Verificadas algumas inconformidades, 

procedeu-se à sensibilização e informação dos responsáveis dos espaços alimentares para 

uma melhor adequação da oferta de produtos alimentares a este grupo populacional; 

ii) A participação numa sessão de formação sobre educação sexual em meio escolar, no âmbito 

do Programa Regional de Educação em Saúde Escolar (PRESSE). Este Programa, 

promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte em parceria com a Direção 

Regional de Educação do Norte, apoia a implementação da educação sexual nas escolas, 

envolvendo o trabalho conjunto entre profissionais de educação e saúde escolar. O PRESSE 

tem como população alvo alunos e professores do 1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e 

secundário, envolvendo também pais, encarregados de educação, pessoal não docente e 
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restante comunidade, possuindo todos uma ação importante na execução do programa. Os 

professores constituem, devido ao seu contacto privilegiado com jovens, um grupo de 

excelência na transmissão de informação, identificação de problemas/necessidades e 

encaminhamento para profissionais de saúde de situações específicas que afetam os jovens 

em meio escolar. Para isso, deverão estar sensibilizados relativamente a questões do âmbito 

da saúde sexual e reprodutiva e mesmo de doenças infeciosas sexualmente transmissíveis. 

A informação que os professores vierem a adquirir neste campo irá sensibilizá-los para a 

deteção precoce de situações que necessitem de intervenção e referenciação. Esta sessão de 

EpS decorreu no dia 7 de novembro de 2016 na Escola Secundária Camilo Castelo Branco 

e foi direcionada para alunos do 11º ano de escolaridade. Iniciada com uma abordagem 

teórica sobre a temática da sexualidade, esta sessão visava essencialmente fomentar a 

participação e a partilha, confrontando o grupo com os próprios preconceitos sobre a 

sexualidade (ligados ao género, orientação sexual, adoção por homossexuais e 

transexualidade). A sessão finalizou com a sensibilização e reflexão sobre comportamentos 

assertivos face à sexualidade;  

(iii) A participação numa sessão de EpS, com dinâmicas lúdicas designadamente uma peça de 

teatro e jogos, dirigida às crianças do jardim-de-infância de Lordelo. Decorreu no dia 17 de 

janeiro de 2017, no âmbito do PNPSO. Este Programa tem como objetivos a redução da 

incidência e da prevalência das doenças orais nas crianças e jovens, a melhoria dos 

conhecimentos e comportamentos sobre saúde oral e a promoção da equidade na prestação 

de cuidados de saúde oral às crianças e jovens. Desenha uma estratégia global de 

intervenção, que assenta na PrS, prevenção e tratamento das doenças orais, desenvolvendo-

se ao longo do ciclo de vida e nos ambientes onde as crianças e jovens vivem e estudam; 

(iv) A participação nas atividades da ECCI Vila Real I, com deslocação ao domicílio dos 

doentes para prestação de cuidados de enfermagem que, pela sua natureza, enquadram uma 

perspetiva holística e integradora da família. Procedeu-se, também, à referenciação para 

cuidados diferenciados, após avaliação criteriosa da situação clínica; 

(v) No âmbito da Saúde Escolar, participação como parceiros no Programa “Eco Escolas”, no 

jardim-de-infância do Prado/Ferreiros, no jardim-de-infância de Vila Marim e na escola 

Básica com jardim-de-infância nº 3 de Vila Real (Corgo). O Programa “Eco Escolas” é um 

programa internacional que se destina a todos os níveis de ensino e pretende desenvolver e 

organizar ações de sensibilização ambiental, que decorrem ao longo de todo o ano letivo. A 
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prática do Programa “Eco Escolas” possui inegáveis efeitos benéficos para a escola, 

comunidade escolar e comunidade em geral. A escola deve formar cidadãos conscientes, que 

saibam reconhecer os problemas da comunidade envolvente, contribuir para a aquisição de 

um espírito crítico, onde cada criança seja capaz de agir em prol de um melhor ambiente 

para todos. A existência de escolas detentoras da bandeira verde, que é atribuída a todas as 

escolas Eco Escolas, tem aumentado no Município de Vila Real, sendo um indicador não só 

da prática da educação para a cidadania ativa e participada, mas também da vivência diária 

de uma gestão sustentável, eficaz e eficiente nos estabelecimentos de ensino. 

É importante sublinhar que, no desenvolvimento de cada uma das atividades referidas 

anteriormente, foi possível a consecução de outras unidades de competência, tais como G2.1, 

G2.2, G2.3, principalmente no que respeita à capacitação de grupos, aos processos de 

mobilização de conhecimentos de diferentes áreas (educação, comunicação e ciências humanas 

e sociais), bem como a gestão da informação em saúde aos grupos e comunidade. 

Em jeito de síntese, é de referir que o estágio no âmbito da UCC - Vila Real I foi estruturante 

para o nosso enriquecimento, ao nível de conhecimentos e competências do EEECSP, para o 

que muito contribuíram as atividades desenvolvidas, sobretudo as diferentes fases que as 

integram, nomeadamente a planificação, operacionalização e avaliação. 

3. NO CONTEXTO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DOURO NORTE 

As USP são unidades funcionais dos ACES, com autonomia técnica e organizativa. Articulam-

se diretamente com instituições e serviços locais prestadores de cuidados de saúde e estão 

também em permanente articulação com o Departamento de Saúde Pública da Administração 

Regional de Saúde, bem como com as demais USP de outros ACES.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, na constituição das suas equipas, 

devem ser tidos em conta os recursos humanos disponíveis, as características geodemográficas 

da zona de intervenção e os seguintes rácios: 1) um médico com o grau de especialista em saúde 

pública por cada 25.000 habitantes; 2) um enfermeiro por cada 30.000 habitantes; 3) um técnico 

de saúde ambiental por cada 15.000 habitantes. 

A USP Douro Norte funciona como observatório de saúde da área geográfica onde se insere. A 

sua missão é identificar necessidades de saúde e avaliar o impacto das várias intervenções, 



Parte I - Análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências do enfermeiro especialista em enfermagem 
comunitária e de saúde pública 

21 

monitorizar o estado de saúde da população e seus determinantes e promover a investigação e 

a vigilância epidemiológica. Procede à gestão de programas/projetos de proteção/promoção da 

saúde da população, no âmbito dos planos nacionais/regionais/locais de saúde. Participa na 

execução das atividades dos programas referidos, no que respeita aos determinantes globais da 

saúde ao nível dos comportamentos e do ambiente. Colabora no exercício das funções de 

autoridade de saúde e elabora informação e planos em domínios da saúde pública. A sua equipa 

é constituída em conformidade com o Decreto-Lei n.º 81/2009, de 2 de abril, por oito médicos 

(cinco especialistas em saúde pública; um de medicina geral e familiar e dois internos de 

especialidade em medicina geral e familiar), cinco enfermeiras (três especialistas em 

enfermagem comunitária e saúde pública; uma enfermeira de cuidados gerais; uma especialista 

em enfermagem de saúde infantil e pediátrica), uma engenheira de saúde ambiental, seis 

técnicos de saúde ambiental, dois técnicos de radiologia e cinco assistentes técnicas. 

Encontra-se dividida em cinco áreas distintas, como sejam: Epidemiologia, Saúde Ambiental, 

Planeamento em Saúde, Promoção da Saúde e Centro de Diagnóstico Pneumológico. 

A sua área de abrangência é de sete concelhos (Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real), sendo que a sua população inscrita é de 

102.282 indivíduos. 

O estágio nesta USP decorreu de forma bastante enriquecedora, no que respeita à aquisição de 

novos conhecimentos. Dada que a nossa experiência profissional é fundamentalmente em 

cuidados de saúde diferenciados, constituiu um importante momento para compreender os 

objetivos deste tipo de unidades, sobretudo no que se relaciona com a elaboração do Plano local 

de Saúde e vigilância epidemiológica de um contexto geodemográfico. 

Este percurso não seria possível sem a ajuda e colaboração de toda a equipa de saúde pública, 

em especial das enfermeiras que nos acompanharam e apoiaram diariamente, enquadrando os 

propósitos e a dimensão científica e técnica nas diferentes atividades em que participamos. 

Neste contexto descrevemos de seguida, mais detalhadamente, as competências específicas do 

EEECSP e as suas unidades de competência de acordo com o regulamento da OE (Anexo A). 
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 Competência específica - Estabelece, com base na metodologia do PS, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade. 

• Unidade de competência G1.1 – Procede à elaboração do diagnóstico de saúde de uma 

comunidade. 

Ao longo do período de estágio tivemos oportunidade de participar em atividades integradas no 

âmbito do PS que, enquanto processo contínuo e dinâmico, exige um trabalho permanente de 

atualização e sistematização. De acordo com o preconizado nesta unidade de competência, 

destacamos: 

i) A participação na atualização do DS do ACES Douro I - Marão e Douro Norte necessária 

para a fase de planeamento do Plano Local de Saúde (2017-2021). Neste âmbito, o trabalho 

centrou-se, fundamentalmente, na procura de indicadores na plataforma Pordata que 

permitisse atualizar a caracterização sociodemográfica e económica da população da área de 

abrangência do ACES e a caracterização da situação de saúde (causas de internamento em 

função do sexo e idade, proporção de inscritos por algumas doenças, consumo de álcool, taxa 

de mortalidade em função de algumas doenças e a sua distribuição por concelho). Numa nota 

de síntese, é de referir que os dados mais recentes publicados à altura indicavam que a 

população abrangida pelo ACES - Douro I Marão e Douro Norte era maioritariamente 

envelhecida, traduzida numa retangularização da pirâmide etária e com um saldo natural 

negativo1 em todos os concelhos. Em 2014, de entre as principais causas de morte destacavam-

se as doenças do aparelho respiratório (121,2/100.000), as doenças do aparelho digestivo 

(51,8/100.000), as doenças crónicas das vias áreas inferiores (37,1/100.000) e as doenças 

crónicas do fígado (20,5/100.000). Observava-se uma maior prevalência de patologias, como 

sejam: osteoartrose da anca e do joelho, alteração do metabolismo dos lípidos, doença cardíaca 

isquémica com angina (com valor superior ao da região norte). Se, por um lado, para estas 

patologias concorre o forte envelhecimento da população, não menos importante é a influência 

dos determinantes relacionados com os estilos de vida. De facto, o futuro próximo vai ser 

confrontado com os processos de gestão de doenças crónicas que vão determinar a natureza 

dos cuidados que vão ser disponibilizados à população e o tipo de recursos necessários. 

                                                      
1 O saldo natural corresponde à diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos num dado período de tempo. 
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 Competência específica - Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito 

comunitário e na consecução dos objetivos do PNS.  

• Unidade de competência G3.1. - Participa na coordenação, promoção, implementação e 

monitorização das atividades constantes dos programas de saúde conducentes aos objetivos 

do PNS. 

Ao longo do período de estágio tivemos oportunidade de participar em diferentes atividades no 

âmbito do PNS, de acordo com o preconizado nesta unidade de competência. Assim, 

destacamos: 

i) Uma ação formativa sobre o desenvolvimento do PRESSE, com apresentação feita pela 

enfermeira gestora do programa, no que se refere aos objetivos, calendarização das 

atividades, população alvo, conteúdos informativos e indicadores de avaliação; 

ii) A participação numa reunião do Departamento de Epidemiologia do ACES Douro I - Marão 

e Douro Norte, no âmbito da PrS. Com a participação de diferentes intervenientes, foram 

discutidas estratégias no âmbito da saúde escolar, relativamente aos Programas PASSE, 

PRESSE e o Programa Nacional de Saúde Oral; 

iii) A utilização da plataforma Sistema de Informação de Unidades de Saúde (SINUS), para 

introdução de dados relativos à vacinação da gripe da população do ACES Douro I - Marão 

e Douro Norte, no ano de 2016. Destacamos a importância da atualização permanente deste 

indicador para a avaliação dos resultados locais, no sentido de aferir a conformidade do 

processo e as tomadas de decisão com as normativas da DGS, relativamente às metas 

recomendadas. Ainda, neste contexto, procedemos à vacinação dos utentes da Associação 

de Solidariedade Social Via Nova e da Comunidade Terapêutica Projeto Homem, valência 

da instituição Caritas Diocesana de Vila Real;  

iv) O planeamento, a elaboração e a realização de uma ação de formação cuja temática foi “A 

importância da higienização das viaturas, triagem, recolha e armazenamento dos lixos de 

risco biológico “. Esta ação de formação foi realizada no âmbito do Programa de Prevenção 

e Controle de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos, que tem como objetivo geral a 

redução da taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde, mais especificamente no que 

respeita às estratégias de informação/educação que, neste caso, foi direcionada aos 

assistentes operacionais do ACES Douro I - Marão e Douro Norte; 
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v) A deslocação a duas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (Centro Social e Paroquial 

de Mateus e Monsenhor Miranda) para avaliação das condições de organização, 

funcionamento e instalações. Este processo de supervisão tem uma natureza pedagógica na 

medida em que pretende sensibilizar os responsáveis das instituições para a correção de 

possíveis inconformidades, procurando a melhoria e garantia de condições de segurança e 

habitabilidade, visando a prevenção de acidentes e a PrS de todos os residentes, profissionais 

e frequentadores das instituições. Através da utilização de uma Grelha de Avaliação das 

Condições de Organização, Funcionamento e Instalação das ERPI (Anexo C), são verificados 

o cumprimento e requisitos legais, no que respeita às condições de organização (serviços e 

atividades, pessoal, acesso a informação) e condições de implantação (ventilação, 

iluminação e climatização, abastecimento de água e drenagem de águas residuais, área de 

receção, área de instalações para o pessoal, área de convívio e atividades, área de refeições, 

área de alojamento, área de cozinha e lavandaria, área de serviço de enfermagem, área de 

serviços de apoio, área de serviços técnicos e administrativos, acessibilidade e condições 

de segurança). Após verificação de todos os parâmetros é elaborado um relatório com 

enumeração das inconformidades e propostas de melhoria. 

 Competência Específica - Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico. 

• Unidade de competência G4.1. - Procede à vigilância epidemiológica dos fenómenos de 

saúde-doença que ocorrem numa determinada área geodemográfica. 

A Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, institui um sistema de vigilância em saúde pública, relativo 

a doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública. Para tal, foi criada uma rede de 

âmbito nacional, com envolvimento de vários organismos (serviços de saúde pública, 

autoridades de saúde e outras entidades dos setores público e privado). Este sistema de 

vigilância tem como objetivos monitorizar o estado de saúde das populações, determinar o risco 

de transmissão de qualquer doença e/ou outros fenómenos de saúde, prevenir a entrada ou a 

propagação de qualquer doença em território português, controlando a sua génese e evolução. 

As autoridades de saúde são responsáveis pela vigilância epidemiológica dos casos de doenças 

infeciosas ocorridas na sua área de intervenção, bem como pela implementação das medidas de 

prevenção e controlo das doenças previstas nas orientações da DGS. Estas autoridades de saúde 
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podem efetuar, consultar, retificar notificações e efetuar o registo no respetivo inquérito 

epidemiológico. 

A vigilância epidemiológica é fundamental na prática da epidemiologia, pois orienta a atuação 

das Autoridades de Saúde Locais e USP na recolha sistemática e contínua de informação 

relacionada com as doenças transmissíveis de declaração obrigatória através da aplicação 

informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica – SINAVE (DGS, 

2015b). Neste contexto, tivemos oportunidade de acompanhar a equipa da USP em algumas 

atividades de vigilância epidemiológica, de entre as quais salientamos: 

i) A participação na monitorização de indicadores de saúde através do Sistema de Informação 

da Administração Regional do Norte (SIARS); 

ii) A participação numa ação de formação de monitorização de doenças de declaração 

obrigatória, com a apresentação da plataforma SINAVE. Neste contexto, destacamos a nossa 

integração na equipa que se deslocou ao domicílio de um doente portador de tuberculose 

pulmonar, para averiguar as condições habitacionais, condicionantes económicas, sociais, 

ambientais, entre outras, e aplicação das respetivas medidas de prevenção, através de ensino 

ao doente sobre hábitos de vida a adotar, no sentido de prevenir complicações. Foi também 

necessário a identificação de conviventes com o doente, para a realização dos exames de 

rastreio.  

O Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) é parte integrante da USP e é responsável pela 

prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento da tuberculose. Realizam-se microrradiografias 

do tórax, prova de tuberculina, vacinação BCG e provas funcionais respiratórias, além das 

consultas médicas e de enfermagem. Após baciloscopia positiva, associada a história clinica 

compatível com tuberculose, o caso é notificado pelo médico como sendo diagnosticado um 

caso efetivo de tuberculose, preenchendo os suportes de informação que integram o sistema de 

informação da tuberculose (SINAVE). Esta notificação chega aos responsáveis da equipa de 

saúde pública, a quem compete garantir a coordenação, execução e acompanhamento das 

atividades de saúde pública ligadas à tuberculose, nomeadamente: inquérito epidemiológico, 

deslocando-se a equipa ao habitat do utente portador de tuberculose para indagar sobre 

condições habitacionais, condicionantes económicas, sociais, ambientais, entre outras, e 

aplicação das respetivas medidas de prevenção e controlo. Seguidamente, este inquérito é 

validado pela DGS. A instituição de terapêutica, através da toma de observação direta, bem 
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como a adesão e gestão do regime terapêutico, é feita através de ações planeadas e 

implementadas pela equipa do CDP. Compete, também, ao CDP monitorizar e implementar 

ações decorrentes do Plano Nacional de Vacinação, nomeadamente vacinação da BCG. 

Em jeito de conclusão, é de salientar que para se obterem ganhos em saúde é fundamental 

maximizar as atividades de âmbito comunitário, pois elas são o caminho para o cumprimento 

dos objetivos estratégicos definidos. Consideramos que as atividades desenvolvidas cumpriram 

esses requisitos e, por isso, estamos cientes da importância deste estágio no nosso 

enriquecimento, ao nível de conhecimentos e competências estabelecidas para o exercício da 

intervenção especializada em enfermagem comunitária e de saúde pública.  
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PARTE II 

Projeto de Intervenção “Capacitação das crianças e jovens para estilos de 
vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração” 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

A forma de encarar as crianças sofreu grandes modificações ao longo do tempo, levando à 

inclusão da infância como uma fase importante do desenvolvimento humano (Sarmento, 2004). 

Na idade média, não era atribuído qualquer estatuto social às crianças, nem autonomia 

existencial, sendo consideradas como meros seres biológicos. No Renascimento, o seu papel 

passou a assumir maior relevo, com uma progressiva tomada de consciência social da existência 

da infância. Foi a partir do século XVIII que a infância começou a ser institucionalizada, através 

da criação das escolas estatais. Esta medida foi sendo alargada, conduzindo ao que Ramirez, 

em 1991, apelidou de “institucionalização educativa da infância” (Sarmento, 2004). 

Com a melhoria das condições de vida, nomeadamente nos países ocidentais, as crianças e 

jovens começaram a fazer parte de estudos, embora na maioria das vezes sem se atender à sua 

opinião e/ou participação nos mesmos (Soares & Tomás, 2004). No entanto, cada vez mais se 

apela ao abandono desta visão tradicionalista da criança como mero recetor de educação, de 

normas, de crenças e de valores, emergindo uma nova visão e um novo tempo.  

Tempo este em que as crianças são consideradas cidadãs ativas e por isso têm o 
direito de fazer escolhas informadas, de tomar decisões relativas à organização 
dos seus quotidianos e de influenciar e/ou partilhar a tomada de decisões dos 
adultos, sempre que estas de alguma forma lhes digam respeito. (Soares & 
Tomás, 2004, p.138) 

Esta nova forma de ver as crianças e jovens implica uma reflexão profunda sobre o modo como 

se planeiam as ações de PrS e EpS. Neste âmbito, devemos procurar conhecer quais as 

necessidades de intervenção sentidas e manifestadas por esta população e que a avaliação do 

impacto das intervenções seja efetuada não só sob o ponto de vista dos adultos, mas também, e 

essencialmente, a partir das perspetivas e opiniões das crianças e jovens. 

O desenvolvimento humano efetivo só pode existir se for garantido que cada criança tenha o 

melhor acompanhamento e encaminhamento possível nos primeiros anos de vida, tendo sempre 

em conta o seu papel ativo na construção da sua própria aprendizagem, dando-lhe todas as 

oportunidades para desenvolver plenamente as suas capacidades e a sua participação ativa na 

sociedade (Soares & Tomás, 2004).  

As crianças e jovens, enquanto cidadãos, por direito, devem participar ativamente na 

planificação e monitorização das estratégias nacionais de saúde e de educação. O seu 

envolvimento assegura que estas estão devidamente direcionadas para as suas necessidades. A 
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experiência demonstra que as crianças e os jovens têm um genuíno interesse nos assuntos 

relacionados com a sua saúde e bem-estar, e que a sua participação é crucial para que a 

implementação e desenvolvimento de estratégias, políticas e serviços de saúde a eles 

direcionados sejam bem-sucedidas (World Health Organization [WHO], 2005a). 

O desenvolvimento da capacidade crítica das crianças e jovens parece ser um bom preditor de 

escolhas saudáveis (Loureiro, 2004). Isso implica o reconhecimento do direito de estes 

expressarem os seus pontos de vista, dando-lhes a oportunidade de observar, aprender, julgar e 

escolher por si próprios. Segundo a autora, a capacidade crítica desenvolve-se a partir da 

reflexão contínua sobre diferentes situações e da tomada de consciência sobre os seus 

pensamentos e emoções, confrontando-os posteriormente com os conhecimentos adquiridos 

sobre o assunto. 

O consenso acerca da importância dos programas de PrS e EpS, justifica o aparecimento de 

vários estudos com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis nas crianças e jovens, de 

forma a reduzir comportamentos de risco e, assim, contribuir, para que os cidadãos do futuro 

possam viver mais e com melhor qualidade de vida. 

1.1. Promoção e educação para a saúde 

O conceito de saúde sofreu uma evolução importante ao longo dos tempos, em que a atenção 

deixou de estar centrada na doença e passou a centrar-se na pessoa. A saúde passou a ser 

considerada na sua dimensão total e integradora, e com este conceito a ênfase deixou de estar 

na patologia e nos tratamentos e passou a estar no bem-estar do indivíduo nas suas diferentes 

vertentes, física, mental e social. 

Hipócrates, pai da Medicina, considerava que a saúde consistia no equilíbrio de quatro 

elementos relacionados com os principais fluídos do corpo, como sejam: a bile amarela, a bile 

negra, a fleuma e o sangue (Scliar, 2007). Provavelmente, este terá sido o primeiro conceito de 

saúde, sublinhava que esta consistia num estado de organização e que via o ser humano como 

uma unidade. 

Na Idade Média, e de acordo com Scliar (2007), a igreja tinha uma influência enorme na díade 

saúde/doença. A doença era o resultado do pecado, e a cura era uma questão de fé, em que o 

indivíduo devia viver em constante harmonia com a religião e a natureza. 
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No início do século XX, como referem Carvalho e Carvalho (2006), não havia uma política de 

prevenção da doença nem de responsabilização do indivíduo pelas suas escolhas e 

comportamentos. Os médicos eram os principais responsáveis pela saúde de cada um e os 

serviços respondiam às necessidades das populações somente em termos de doença. 

Após a Segunda Guerra Mundial, mais concretamente a 7 de abril de 1948, a OMS lança uma 

carta de princípios na qual afirma que a saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, 

e não apenas a ausência de doença (WHO, 1998). Esta definição, apesar de antiga e alvo de 

algumas contestações e críticas, ainda continua a ser um marco referencial pela sua abrangência, 

valorizando diferentes dimensões do ser humano. 

Em 1978, teve lugar na Ex-URSS a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde. Nesta conferência surgiu a Declaração de Alma-Ata, considerada um marco histórico 

da PrS, com a construção de políticas de saúde em diversos países, com o objetivo de melhorar 

o nível de saúde das comunidades. Nesta Declaração pode ler-se: “A promoção e a proteção da 

saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento económico e social e contribui 

para a melhor qualidade de vida e para a paz mundial” (OMS, 1978, p.1).    

Nesta mesma Declaração enfatizou-se a responsabilidade que cada um de nós deve ter com a 

sua saúde: “É direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no planeamento e 

na execução dos seus cuidados de saúde” (OMS, 1978, p.1). De facto, o principal responsável 

pela sua saúde é o próprio, na medida em que são os seus comportamentos, escolhas e atitudes 

que o protegem ou comprometem. A responsabilidade deixa de estar somente nos profissionais 

de saúde e passa a estar também no próprio indivíduo, o que denota uma mudança de paradigma. 

Em novembro de 1986, surge a Primeira Conferência Internacional sobre PrS. Esta realizou-se 

em Ottawa, Canadá. Desta Conferência surge uma carta de intenções conhecida como a Carta 

de Ottawa, que tem como meta atingir saúde para todos no ano 2000 e anos subsequentes. Esta 

Carta define PrS como sendo um processo de capacitar as pessoas para aumentarem o controlo 

sobre a sua saúde de forma a melhorá-la (OMS, 1986), tendo como principal objetivo, 

proporcionar aos indivíduos a aquisição de novos comportamentos que lhes possibilite adquirir 

mais saúde e, consequentemente, lhes facilite a prevenção de várias doenças (Bennet & 

Murphy, 1999). 

Para dar resposta à complexidade dos problemas atuais e das necessidades de saúde das crianças 

e jovens, a PrS não deve ser da responsabilidade exclusiva dos serviços de saúde, mas de todos 
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os setores da sociedade, nomeadamente o da educação. A intervenção junto das crianças e 

jovens requer atuações multiprofissionais, interdisciplinares, trabalho em equipa e com 

necessidade permanente de ser estimulado e assegurado (DGS, 2005a). 

No âmbito da PrS, Barros (2007) refere que, nas intervenções realizadas com crianças de idade 

escolar, devem ser considerados os fatores relacionados com a aquisição de conhecimentos 

sobre o próprio e sobre o mundo exterior físico e social, o desenvolvimento de competências 

de autorregulação e de resolução de problemas pessoais e interpessoais. Igualmente, devem ser 

considerados os aspetos relacionados com a integração em ambientes ecológicos que 

promovam rotinas e estilos de vida saudáveis. Segundo esta autora, estas intervenções devem 

ser dirigidas às crianças e aos adultos responsáveis (pais/cuidadores), e devem incluir a escola, 

pois é o local onde a criança passa grande parte do tempo e, como tal, é considerado em si 

mesmo como um determinante da saúde da criança. 

Para refletir e abordar a temática da EpS é necessário analisar previamente o conceito de 

educação. Antunes (2008) considera que a educação deve ser entendida como uma dimensão 

da própria existência e que, enquanto processo de construção auto participada, se realiza ao 

longo da vida e em função das experiências factuais e culturais. É de salientar a importância 

que o ambiente socioeconómico e cultural tem na construção do indivíduo e no 

desenvolvimento da sua educação.  

Como salientam Carvalho & Carvalho (2006), a educação engloba o desenvolvimento das 

capacidades do homem e constitui o fator base do melhoramento dos indivíduos, das 

comunidades e do seu nível de saúde e educação. Ainda, e de acordo com estes autores, a EpS 

exige uma visão holística dos indivíduos e pretende aumentar a sua saúde através da 

sensibilização para a importância dos conhecimentos sobre o corpo e a saúde. 

A EpS é um processo facilitador de aquisição de capacidades, competências e comportamentos 

conducentes a um estilo de vida saudável (Andrade, 1995). De acordo com a definição da OMS, 

EpS é uma combinação de experiências de aprendizagem concebidas para ajudar os indivíduos 

e as comunidades a melhorar a sua saúde, através do aumento do seu conhecimento, ou, 

influenciando as suas atitudes (WHO, 2013). 

De acordo com Antunes (2008), a EpS pressupõe que a informação adquirida não consista 

apenas em aumentar e organizar os conhecimentos, mas também mudar, entender, expressar e 

viver a vida. Segundo a mesma autora, a EpS deve ser perspetivada, estruturada e trabalhada 
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nos parâmetros da saúde comunitária, com recurso a uma planificação local, descentralizada e 

com base nas reais necessidades da população de forma a promover escolhas conscientes por 

estilos de vida saudáveis. Neste âmbito, a EpS junto das crianças e jovens consiste em dotá-los 

de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas 

à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, 

conferindo-lhes, assim, um papel interventivo, ou seja, é importante que as intervenções de EpS 

realizadas sejam pertinentes e adequadas ao seu público-alvo. 

Como cidadãos de pleno direito, as crianças e os jovens devem ser chamados a fazer parte do 

processo de planeamento de atividades de PrS e EpS, como parceiros ativos na identificação de 

problemas, definição de estratégias, seleção das boas práticas e reflexão sobre as melhores 

alternativas para reforçarem a sua saúde. Assim, e uma vez que as crianças e jovens são ricos 

na recriação e criação de valores, padrões culturais e estilos de vida, a sua participação ativa 

em projetos de intervenção torna-se condição essencial para a promoção e difusão de condutas 

saudáveis. 

Durante o seu exercício profissional, o enfermeiro deve ter sempre em atenção a PrS e EpS e, 

neste sentido, ajudar as crianças e jovens a alcançar o máximo potencial de saúde, estabelecendo 

como elementos importantes para o efeito, os seguintes:  

• avaliação de conhecimentos e comportamentos das crianças e jovens relativos à sua 

saúde; 

• utilização de estratégias motivadoras para que as crianças e jovens tenham um 

desempenho adequado no que respeita à sua saúde; 

• criação e aproveitamento de oportunidades para facilitar às crianças e jovens a aquisição 

de conhecimentos relativos à sua saúde; 

• identificação dos estádios do processo de mudança na adoção de comportamentos 

saudáveis; 

• contexto familiar, socioeconómico e cultural das crianças e jovens. 

No desempenho das suas funções diárias, o enfermeiro deve assumir uma postura permanente 

de empowerment, que é o princípio básico da PrS (DGS, 2006). Neste âmbito, o enfermeiro 

deve capacitar as crianças e os jovens para estilos de vida saudáveis, de forma a eliminarem 

comportamentos de risco que terão implicações graves na sua saúde. 
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1.2. Estilos de vida e a sua influência na saúde e bem-estar das crianças e jovens 

Nas sociedades mais desenvolvidas, a promoção e a EpS têm como propósito incentivar os 

indivíduos a adotar estilos de vida saudáveis desde tenra idade com o objetivo de se conseguir 

uma melhor qualidade de vida (Gaspar, Ribeiro, Matos & Leal, 2008). 

As mudanças ocorridas nos hábitos de vida nos países da Europa Ocidental têm implicado uma 

alteração constante dos padrões de saúde e bem-estar das crianças e dos jovens, traduzindo-se 

num aumento das doenças não transmissíveis como a asma, a diabetes, a obesidade e as 

desordens do foro neuropsiquiátrico. Estes problemas decorrem de um conjunto de fatores 

relacionados com o contexto familiar, o nível socioeconómico, cultural, ambiental e os estilos 

de vida adotados. Apesar do setor da saúde exercer um papel crucial na prevenção, cuidado e 

PrS, a intervenção de outros setores como a educação, o apoio social, financeiro e político tem 

importante influência sobre os determinantes de saúde, implicando uma intervenção 

multissetorial para a promoção e manutenção da saúde e bem-estar das crianças e jovens (WHO, 

2005b). 

O desenvolvimento saudável das crianças e jovens é um marco importante na vida de qualquer 

comunidade. Assim, muitos comportamentos que fazem parte dos seus estilos de vida (consumo 

de tabaco, álcool e drogas ilícitas, comportamentos sexuais de risco, alimentação não 

equilibrada, ausência de atividades física, etc.) podem influenciar, direta ou indiretamente, a 

sua saúde a curto, médio e longo prazo (M. Ferreira, 2008). 

Durante a sua vida, o ser humano passa por várias etapas de crescimento e desenvolvimento, 

tanto ao nível físico como psíquico. Sendo a adolescência o marco mais importante deste 

crescimento e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um período caracterizado por mudanças 

contínuas e inevitáveis, devemos nesta fase procurar fornecer as ferramentas para que possam 

responder positivamente e adaptar-se às mudanças. Implica o abandono de identificações e a 

aquisição de novas competências, sem descurar o impacto negativo que, muitas vezes, está 

ligado aos processos de mudança. 

O presente capítulo privilegia a abordagem à temática dos hábitos alimentares e da saúde oral, 

que emergiram da definição de prioridades no PI “Capacitação das crianças e jovens para 

estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”. 
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1.2.1. Hábitos alimentares 

A alimentação tem um papel fundamental na satisfação das necessidades biológicas e 

energéticas inerentes a um bom funcionamento do organismo. Contudo, o ato de comer também 

é uma fonte de prazer, de socialização e de transmissão de cultura. Para qualquer indivíduo, 

seja criança, adolescente ou adulto, ter uma alimentação saudável não é apenas ter acesso a bens 

alimentares, mas também é necessário selecionar os alimentos, adaptando-se às diferentes 

necessidades no percurso das diversas fases da vida. Como tal, deverá incluir os diferentes 

nutrientes pertencentes aos vários grupos da Roda dos Alimentos, em porções equilibradas e 

variadas (Odgen, 2010). 

A Roda dos Alimentos é uma ilustração gráfica que pretende ajudar a escolher e a combinar os 

alimentos que deverão fazer parte de um dia alimentar saudável. O seu formato em forma de 

roda pode ser facilmente identificado e associado a um prato vulgarmente utilizado e, para além 

disso, não hierarquiza os alimentos. 

A Roda dos Alimentos surgiu em 1977 durante a campanha "Saber comer é saber viver" e, em 

2003, foi reestruturada devido à evolução dos conhecimentos científicos e à alteração clara dos 

hábitos alimentares dos portugueses. Este projeto foi desenvolvido ao abrigo do programa 

Saúde XXI, através de um protocolo entre a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação 

da Universidade do Porto e o Instituto do Consumidor. Desta forma, foram subdivididos alguns 

dos grupos e acrescentado o da água. Assim, surgiu a Nova Roda dos Alimentos (Figura 2), 

constituída por sete grupos de alimentos, que foram agrupados de acordo com as suas 

semelhanças e características nutricionais, somando-se a água no centro, uma vez que todos os 

alimentos são constituídos por este elemento e mais de 60% do nosso organismo é água. Assim, 

um dos objetivos é também alertar para o seu consumo.  

Este guia alimentar assenta em três regras fundamentais para a aquisição de uma alimentação 

saudável. Assim, esta deverá ser: 

Completa - Deve ingerir-se ao longo do dia alimentos de todos os grupos; 

Variada - Dentro de cada grupo devemos variar os alimentos ingeridos ao longo do dia; 

Equilibrada - Deve respeitar-se as porções diárias recomendadas e as quantidades de 

equivalentes indicados. 
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Além disso, a Nova Roda dos Alimentos estabelece porções diárias recomendadas e 

equivalentes entre os alimentos. As porções dos grupos de alimentos que devem estar presentes 

numa alimentação diária de indivíduos adultos e crianças com idade superior a 3 anos, são: 

cereais e derivados, tubérculos (4-11 porções) 28%; hortícolas (3-5 porções) 23%; fruta (3-

5porções) 20%; lacticínios e derivados (2-3 porções) 18%; carne, peixe e ovos (1,5-4,5 porções) 

5%; leguminosas (1-2 porções) 4%; gorduras (1-3 porções) 2% e água 1,5 a 3 litros (Rodrigues, 

Franchini, Graça & Almeida, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma alimentação saudável e adequada é fundamental para que o crescimento, desenvolvimento 

e manutenção do organismo humano ocorra de forma apropriada e saudável. O consumo de 

alimentos, quer a nível de quantidade quer a nível de qualidade, tem um papel de elevada 

importância para evitar a ocorrência de carências e/ou excessos alimentares e, assim, melhorar 

o estado de saúde. 

Segundo Morgan (2011), as crianças e jovens precisam consumir alimentos que forneçam os 

nutrientes necessários para o normal crescimento e desenvolvimento, imunidade e função 

cognitiva. De acordo com o mesmo autor, as crianças e os jovens devem fazer uma alimentação 

com calorias suficientes (e não excessivas), em particular dietas cujas calorias provêm de uma 

variedade de nutrientes densos (como fruta, vegetais, fibras, grãos integrais, proteína magra, 

lacticínios magros), mantendo um consumo reduzido de açúcar, hidratos de carbono refinados 

e gorduras. 

Figura 2. Nova roda dos alimentos 

(Associação Portuguesa de Nutricionistas) 
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Nos últimos anos temos assistido a uma alteração do padrão alimentar, tanto nas crianças e 

jovens como nos adultos. O fast food passou a ser o tipo de alimentação de eleição, quer com o 

consumo de alimentos pré-preparados, enlatados e/ou congelados, quer com as refeições fora 

de casa. O baixo custo deste tipo de alimentação torna-a uma atração, não só para as famílias 

de baixo nível socioeconómico como para todas as famílias independentemente do seu estado 

social (Lob-Cozilius, 2007).  

Portugal apresenta um quadro tipicamente ocidental quanto aos erros alimentares mais comuns: 

elevado consumo de sal e gorduras, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, elevada 

prevalência de excesso de peso e baixo consumo de hortofrutícolas, especialmente nas faixas 

etárias mais jovens (OMS, 2006). 

O último relatório da WHO, “Adolescent obesity and related behaviours: trends and 

inequalities in the WHO European Region, 2002 – 2014” (WHO, 2017), mostra que Portugal, 

nos últimos 12 anos, estagnou no combate à obesidade e que o consumo de frutas e vegetais 

caiu neste período. Este documento compara 27 países, sendo que os adolescentes portugueses 

estão entre os mais obesos da Europa; somente a Grécia, a Macedónia, a Eslovénia e Croácia 

apresentam valores mais negativos. Portugal está entre os países onde o consumo de fruta mais 

decresceu, tendo sido de 6,8 pontos percentuais, entre 2002 e 2014. Ainda nos hábitos 

alimentares, quanto aos vegetais, só 28% dos adolescentes portugueses consome estes produtos 

diariamente. Uma boa notícia é que, de acordo com este documento, nestes 12 anos, o país 

registou uma queda significativa no consumo de refrigerantes e doces. 

A infância é um dos ciclos da vida que fornece condições ideais para a implementação de bons 

hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, que se repercutem a longo prazo. Desta forma, 

os fatores de risco devem ser avaliados para que possam ser identificados para posterior 

intervenção. Neste âmbito, os programas de educação nutricional são essenciais, pois 

possibilitam um melhor conhecimento no que respeita à escolha de alimentos saudáveis em 

termos de qualidade e/ou quantidade, de acordo com as necessidades e o estado de saúde dos 

indivíduos em determinada fase do ciclo de vida. 

De acordo com vários estudos (Odgen 2010; Krølner et al., 2011), os hábitos alimentares 

aprendidos durante a infância determinam os comportamentos alimentares na idade adulta, o 

que aponta para a importância de estabelecer um comportamento alimentar saudável entre 

crianças e jovens. Normalmente, estas rotinas resultam de crenças, atitudes e comportamentos 
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parentais/familiares condicionados por fatores de ordem económica, social e cultural. Também 

os fatores ambientais, como a escola e os media, têm demonstrado uma grande influência nas 

práticas alimentares das crianças e dos jovens (Fischer, Brug, Tak, Yngve & te Velde, 2011). 

Em Portugal, um estudo realizado pela Média Monitor, apresentado pela Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor (2005), demonstrou que as crianças portuguesas entre 

os 4 e 14 anos vêm televisão em média três horas por dia, e um forte predomínio do tempo de 

publicidade destinada aos produtos alimentares e consumo de bebidas. Acrescenta o estudo que 

a maioria dos anúncios pretende estimular o consumo de produtos pouco saudáveis e que são 

quase inexistentes os anúncios que promovem o consumo de frutas e vegetais e/ou de bebidas 

saudáveis. 

Os estudos de Livingstone (2006) e Magalhães (2008) fazem também uma abordagem à 

possibilidade de existir uma relação entre a publicidade televisiva a produtos alimentares para 

crianças e a sua obesidade. Os resultados destes estudos apontam para uma associação modesta, 

mas consistente, entre as horas passadas a ver televisão e a possibilidade de ganhar peso, o que 

é justificado pelo sedentarismo. Contudo, é salientada a dificuldade de atribuir apenas à 

publicidade a causa absoluta da obesidade, dado que o fator “família” também está na origem 

das escolhas alimentares por parte das crianças. 

A aquisição das práticas alimentares saudáveis é determinante na saúde das crianças e, 

posteriormente, na sua saúde enquanto adultos. A DGS defende que a alimentação assegura a 

sobrevivência do ser humano; fornece energia e nutrientes necessários ao bom funcionamento 

do organismo; contribui para a manutenção do estado de saúde físico e mental; desempenha um 

papel fundamental na prevenção de certas doenças (obesidade, doenças cardiovasculares, 

diabetes, certos tipos de cancro, etc.) e contribui para o adequado crescimento e 

desenvolvimento das crianças e adolescentes (DGS, 2005a). 

O desenvolvimento das preferências alimentares nas crianças e nos jovens está relacionado com 

vários fatores que, segundo Patrick & Nicklas (2005), são determinantes no seu comportamento 

alimentar. Ainda, e segundo estes autores, as crianças preferem os alimentos que conhecem e 

estão mais disponíveis, exemplificando que, se as crianças estão habituadas a ingerir vegetais e 

fruta em casa, terão maior predisposição a preferir esse tipo alimentos noutros contextos. 

Acrescentam, ainda, que as preferências alimentares estão associadas às preferências dos 

modelos (pais/familiares) e dos pares. 



Parte II - Projeto de Intervenção “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do 
projeto + social escolhas 6ª geração” 

39 

De acordo com Mata, Scheibehenne & Tood (2007), os pais têm a capacidade de predizer as 

preferências alimentares (alimentos que gostam e não gostam) dos filhos e, como tal, poderão 

ajudá-los na manutenção ou aquisição de hábitos alimentares saudáveis. 

De acordo com McCullough, Yoo & Ainsworth (2004), os pais são os principais modelos que 

influenciam a saúde e a alimentação dos filhos. Assim, a educação nutricional deverá dirigir-se 

principalmente aos pais e às crianças. Estes autores demonstram que, nas intervenções de 

educação nutricional, os pais avaliam os conhecimentos nutricionais que eles e os filhos 

adquirem, como sendo fatores fundamentais na aquisição de práticas alimentares saudáveis para 

as crianças. Acrescentam que as crianças referem que a melhor forma para aprenderem nutrição 

é com aulas de culinária, utilizando o computador nas sessões (tanto no fornecimento de 

informação como na realização de atividades) e visualizando vídeos sobre a temática da 

alimentação. 

Contento (2008) defende que a educação nutricional deve ir além da divulgação de informação 

e da compreensão dessa mesma informação. Como tal, as intervenções dirigidas à comunidade, 

em geral, devem considerar as preferências alimentares, os fatores sensoriais, os fatores 

pessoais e os fatores ambientais dos indivíduos. Além disso, os programas devem relacionar a 

pesquisa, a teoria e a prática de forma a serem obtidos resultados mais eficazes, e devem ter 

como finalidade as mudanças comportamentais em relação às escolhas alimentares. O autor 

defende, também, que a educação nutricional deverá considerar três fases ou componentes 

essenciais: a fase motivacional – onde os objetivos deverão basear-se na motivação e no 

aumento dos conhecimentos dos intervenientes (o foco é o porquê de fazer mudança); a 

componente da ação – onde os objetivos poderão ser implementados (o foco é a forma como 

poderá ser realizada a mudança); e a componente ambiental – componentes do meio, onde os 

educadores trabalham com os indivíduos envolvidos para promover a ação.  

O conhecimento sobre uma alimentação saudável, em geral, influencia ativamente os hábitos 

alimentares que, de forma direta ou indireta, afetam o nosso bem-estar. Deste modo, as crianças, 

bem como os respetivos encarregados de educação, devem ter acesso a programas de 

alimentação que garantam uma adequada e segura disponibilidade de alimentos para um 

crescimento físico, cognitivo, ambiental e social. Neste sentido, devemos trabalhar com as 

crianças e jovens, transmitindo-lhes informação, de forma a alterarem comportamentos e 

atitudes que se irão repercutir na sua vida adulta, melhorando, assim, a sua qualidade e 

esperança de vida.  



Parte II - Projeto de Intervenção “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do  
projeto + social escolhas 6ª geração” 

 

40 

Em Portugal, o programa PASSE enquadra-se neste contexto, ao promover comportamentos 

alimentares saudáveis junto da comunidade escolar, envolvendo os alunos nas várias 

intervenções, com o objetivo de que estes desenvolvam opções responsáveis e conscientes, 

nomeadamente no que se refere às escolhas alimentares. Este programa está estruturado de 

forma multidisciplinar, cruzando os contributos da psicologia da saúde com os da nutrição e 

com os da saúde pública. 

Na idade escolar, uma alimentação saudável é um dos determinantes para o adequado 

crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde das crianças e jovens e contribui também 

para uma melhor aprendizagem. Estas devem ser aconselhadas a aumentar o consumo de frutas 

e vegetais em substituição de alimentos açucarados e beber mais leite e água em detrimento dos 

refrigerantes, contribuindo, também, para uma boa saúde oral. 

1.2.2. Saúde oral 

Segundo a WHO (2007), a saúde oral é a ausência de dor crónica facial e na boca, de cancro 

oral e da garganta, de feridas orais, de defeitos congénitos orais como o lábio e/ou fenda 

palatina, de doença periodontal, de perda de dentes e de outras doenças e perturbações orais 

que afetam a cavidade oral e a boca. 

De acordo com Lopes (2012), a saúde oral é parte integrante e essencial da saúde geral. A 

ocorrência de uma determinada patologia na cavidade oral de um indivíduo poderá causar dores, 

dificuldades na mastigação e na fala, bem como a diminuição da sua qualidade de vida e, 

consequentemente, afeta a sua saúde em geral. 

A preocupação com a higiene oral não é recente. A sua prática remonta aos tempos primitivos 

em que o homem utilizava as suas unhas e pedaços de madeira para realizar a sua limpeza oral. 

A preocupação do Homem com a saúde oral remonta há cerca de 6000 anos, o que evidencia a 

sua importância na qualidade de vida do ser humano desde os tempos mais remotos (Robledo, 

2010).  

A utilização dos primeiros dentífricos parece remontar ao Antigo Egito, entre os anos 5000 e 

6000 a.C., onde estes teriam inventado um creme dentário à base de unhas de boi, mirra, casca 

de ovo queimada, pedra-pomes, sal, pimenta e água. Alguns manuscritos recomendavam, ainda, 

a utilização de flores para melhorar o sabor (Robledo, 2010).  
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Por volta do século XV, era aconselhado esfregar os dentes com um pano ou esponja com água, 

sal, rosmaninho e moluscos (Worsley, 2011).  

A criação das primeiras escovas parece ter surgido na China, em 1498. O seu fabrico incluía 

pelos de porco inseridos numa vara de bambu ou num osso (Robledo, 2010).  

Por volta do século XVI, a limpeza dos dentes e o uso de elixires eram já práticas estabelecidas 

na população. Em 1530, surge a primeira publicação dedicada à terapêutica dentária de nome 

“The Zene Artzney”. Esta incluía um capítulo relativo a como “salvar os dentes” e as 

recomendações incluíam lavar a boca com alúmen queimado misturado com vinagre ou mirra 

fervida em vinho. A sugestão final era lavar os dentes após as refeições com vinho ou cerveja 

para retirar tudo o que pudesse aderir aos dentes e fazê-los cair (Fischman, 1997).  

Em finais do século XVII, a medicina dentária passa a constituir um ramo separado da medicina 

(Worsley, 2011).  

No século XVIII, a importância da higiene dentária e do tratamento dos dentes prende-se não 

só com a saúde, mas também com motivos estéticos. É neste século que começam a aparecer 

os primeiros retratos em que nos sorrisos se podem ver os dentes (Worsley, 2011). Os 

dentífricos sofrem alterações, nomeadamente para serem utilizados no combate a doenças como 

é o caso do escorbuto (Fischman, 1997).  

Em 1890, W.D. Miller sustenta que a cárie é provocada pela descalcificação do esmalte, através 

de ácidos orgânicos fracos produzidos por bactérias na fermentação de carbohidratos. Esta 

teoria provoca uma verdadeira revolução na indústria das pastas dentífricas com a introdução 

de constituintes com base alcalina. Assim, até à introdução das pastas dentífricas atuais, 

utilizava-se essencialmente o bicarbonato de sódio e o sal usados separadamente ou em 

conjunto (Fischman, 1997; Robledo, 2010; Worsley, 2011).  

Já as escovas de dentes só em finais do século XIX começam a ser mais largamente utilizadas. 

A razão prendia-se com o elevado preço do pelo de porco, que as tornava acessíveis apenas às 

classes mais elevadas. No início do século XX, e ainda posteriormente, assistia-se a partilhas 

de escovas de dentes entre as famílias mais pobres (Worsley, 2011).  

Nos anos 1930, as escovas passam a ser constituídas por filamentos de nylon que seriam 

economicamente mais acessíveis. O osso, outrora utilizado como cabo, passa a ser substituído 

por plástico ou madeira. Nos anos que se seguem, a preocupação com as escovas prende-se 
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sobretudo com a dureza das suas cerdas e, em 1960, surgem as primeiras escovas elétricas com 

cabeças rotativas e oscilatórias (Fischman, 1997).  

As pastas de dentes foram sucessivamente evoluindo com a introdução de novas marcas no 

mercado que acrescentavam, por exemplo, enzimas para prevenir as cáries e componentes para 

melhorar o sabor, como foi o caso da Colgate® (patenteada em 1954). Essa evolução resultou 

até aos ingredientes mais comuns nas pastas de dentes atuais: sais de estanho, triclosan, citrato 

de zinco e, claro, flúor (Fischman, 1997).  

A evolução da saúde oral nas últimas décadas foi enorme, quando comparada com o seu tempo 

de existência. Desenvolveram-se novos métodos de limpeza, novas fórmulas farmacêuticas 

com vista à manutenção de uma dentição saudável pela via profilática (Robledo, 2010). O 

investimento realizado na área da saúde oral conduziu, em muitos países, a importantes avanços 

em termos da prevenção, tratamento e diagnóstico das doenças orais. Estas constituem um dos 

principais problemas de saúde da população infantil e juvenil. No entanto, se adequadamente 

prevenidas e precocemente tratadas, a cárie e as doenças periodontais são de uma elevada 

vulnerabilidade, com custos económicos reduzidos e ganhos em saúde relevantes (DGS, 

2005b).  

As deficiências ao nível da saúde oral demonstram a necessidade de existirem programas de 

promoção da saúde oral. Em Portugal, o PNPSO, promovido pela DGS, está inserido num 

contexto mais vasto da promoção de estilos de vida saudáveis e de prevenção das doenças, em 

geral, e das doenças orais, em particular. Este programa tem como estratégias de intervenção a 

promoção da saúde oral no contexto familiar e escolar, a prevenção das doenças orais e o 

diagnóstico precoce e tratamento dentário. O PNPSO tem como objetivos a redução da 

incidência e da prevalência das doenças orais nas crianças e jovens, a melhoria dos 

conhecimentos e comportamentos sobre saúde oral e a promoção da equidade na prestação de 

cuidados de saúde oral às crianças e jovens com necessidades de saúde especiais (DGS, 2005b).  

Ao longo do tempo, o programa foi alargando o seu âmbito de abrangência: em 2008, foi 

estendido a grávidas e idosos carenciados e foi desenvolvida uma estratégia de intervenção para 

a prestação de cuidados de saúde oral a um maior número de crianças e jovens; em 2010, passou 

também a abranger os doentes com VIH; em 2014, foi alargado à intervenção precoce no cancro 

oral, com especial enfoque no grupo de risco (homens, fumadores, com idade igual ou superior 

a 40 anos e com hábitos alcoólicos); e, em 2015, foi previsto o alargamento também aos jovens 
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de 18 anos que beneficiaram do programa e tenham concluído o plano de tratamentos aos 16 

anos2. Atualmente, além das atividades de PrS e prevenção da doença dirigidas às crianças e 

jovens, o PNPSO inclui consultas de medicina dentária através de cheque‐dentista ou o acesso 

a consultas de higiene oral para as crianças e jovens livres de cárie, quando este recurso existe 

no Centro de Saúde (DGS, 2015c). 

Apesar dos importantes progressos verificados, continuam a existir lacunas ao nível da saúde 

oral infantil e juvenil. Neste contexto, a OMS aponta para 2020 metas para a saúde oral que 

exigem um reforço das ações de PrS e prevenção das doenças orais, e um maior envolvimento 

dos profissionais de saúde, de educação, dos serviços públicos e privados. Assim, com um 

envolvimento multidisciplinar, poder-se-ão desenvolver ações no sentido de capacitar as 

crianças e jovens para uma adequada saúde oral.  

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO  

Sendo a UCC - Vila Real I o local onde realizamos o estágio, consideramos que o projeto a 

desenvolver deveria estar inserido num dos seus programas incluídos na carteira de serviços. 

Por isso, tendo em conta que a UCC - Vila Real I participa no Projeto “+ Social Escolhas 6ª 

Geração”, como unidade funcional do ACES Douro I - Marão e Douro Norte, pensamos ser 

pertinente e adequado desenvolver o PI no âmbito deste projeto.  

O Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, resultou de uma candidatura da autarquia de Vila 

Real ao Programa Escolhas. Este é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 

2001, promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado 

para as Migrações, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos 

socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão 

social. Atualmente, na sua 6ª geração, com início formal em janeiro de 2016 e final em 

dezembro de 2018, o Programa Escolhas financiou 90 projetos dos 247 candidatos. Destes, 88 

em território nacional e duas experiências internacionais, no Luxemburgo e no Reino Unido. A 

região Norte viu 22 candidaturas aprovadas, entre as quais o Projeto Vila-realense “+ Social 

Escolhas 6ª Geração”. Este projeto promove a igualdade de oportunidades e a coesão social, 

bem como a intervenção junto das famílias mais desfavorecidas com vista a dotá-las de 

competências necessárias para que, autonomamente, possam adotar um modo de vida favorável 

                                                      
2 Sítio da DGS: https://www.dgs.pt/pns-e-programas/programas-de-saude/saude-oral.aspx. 
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à construção do seu próprio projeto de vida. Neste sentido, a UCC - Vila Real I dinamiza 

diferentes atividades de promoção de estilos de vida saudáveis. 

Vila Real possui cinco bairros sociais alvo do projeto, nomeadamente, Bairro de S. Vicente de 

Paula, Bairro da Telheira, Bairro da Norad, Bairro de Vila Nova e Bairro da Araucária. De 

acordo com os dados da equipa de Rendimento Social de Inserção (RSI), cerca de 25% da 

população destes bairros é constituída por crianças e jovens (0 aos 24 anos). O estudo realizou-

se nos três primeiros bairros, que pertencem à área geográfica de abrangência da UCC - Vila 

Real I, que é uma entidade parceira juntamente com outros organismos locais, regionais e 

nacionais, entre outros, o Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus e Diogo Cão, a Polícia 

de Segurança Pública de Vila Real, a Cruz Vermelha Portuguesa, a UTAD, a Vila Real Social 

e a Rodonorte. 

No desenvolvimento do PI “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis 

no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração” seguimos a metodologia PS, 

fundamentada na “racionalização de recursos escassos com vista a atingir os objetivos fixados, 

em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como prioritários, e implicando a 

coordenação de esforços provenientes dos vários sectores socioeconómicos” (Imperatori & 

Giraldes, 1993, p.23). 

É essencial que o PS seja um processo contínuo e dinâmico, sendo necessário utilizar os 

recursos de uma forma eficaz e eficiente, ou seja, dando solução ao maior número possível de 

problemas em saúde, considerados como prioritários.  

Segundo Tavares (1990), as etapas do processo de PS são: i) Diagnóstico de Situação; ii) 

Definição de Prioridades; iii) Fixação de Objetivos; iv) Seleção de Estratégias; v) Preparação 

Operacional - Programação; vi) Avaliação. 

No desenvolvimento do PI foram planeadas, elaboradas e operacionalizadas as etapas do 

processo de PS, embora em diferentes unidades curriculares. As duas primeiras etapas (DS e 

DP) foram concretizadas no 1º ano, 2º semestre, durante a unidade curricular Estágio em 

Enfermagem Comunitária, enquanto as restantes etapas (fixação de objetivos, seleção de 

estratégias, preparação operacional - programação e avaliação) foram executadas no 2º ano, 1º 

semestre, no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório. 
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2.1. Do diagnóstico de situação à definição de prioridades  

Para o desenvolvimento do PI “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida 

saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, importa contextualizar o 

trabalho realizado no âmbito da unidade curricular Estágio de Enfermagem Comunitária no 1º 

ano, 2º semestre, que decorreu na UCC - Vila Real I. Esta unidade curricular tinha por objetivos 

fundamentais a concretização das etapas de DS em saúde e DP que são determinantes para 

intervir de uma forma mais consistente.  

Numa perspetiva de sistematização foi realizado o DS sobre os “estilos de vida das crianças e 

jovens no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, que decorreu no período de 1 de 

junho de 2016 a 8 de julho de 2016, nos bairros sociais de Vila Real na área de abrangência da 

UCC - Vila Real I, mais concretamente Telheira, S. Vicente de Paula e Norad. Estão inscritas 

neste projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” 75 crianças e jovens, embora seja muito variável 

a frequência na participação nas diferentes atividades que integram o projeto. Participaram no 

DS 33 elementos (44%) que responderam a um questionário, com os resultados que sumariamos 

de seguida: 

• Em termos de género, os participantes eram 18 do sexo masculino e 15 do sexo 

feminino, com uma média de idades de 10,6 anos; 

• Quanto à situação familiar e no que diz respeito à escolaridade dos pais, predomina um 

nível de escolaridade baixo (2º ciclo) e um tipo de família nuclear; 

• Quanto aos estilos de vida dos participantes, abordamos dimensões relacionadas com a 

alimentação, sexualidade, atividade física, sono, repouso e stresse, hábitos de higiene, 

segurança e consumo de substâncias psicoativas. Da análise às respostas, sobressaíram 

os seguintes estilos de vida não saudáveis: i) baixa adesão à merenda da manhã e à ceia, 

baixo consumo de frutas e vegetais, elevado consumo de refrigerantes e de bebidas com 

cafeína; ii) percentagem considerável que não lavava as mãos após ir ao WC; iii) a 

maioria não lavava os dentes antes de deitar; iv) a maioria não usava equipamento de 

proteção quando andava de bicicleta; v) reduzida percentagem que evitava a exposição 

ao sol nas horas críticas de calor; vi) atividade física reduzida. 

Após realizarmos o DS, utilizamos o método de “Grelha de Análise” (Anexo D), para DP de 

intervenção. Esta é uma técnica que se destina, particularmente, à classificação de problemas 
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de saúde, através da ordenação dos mesmos pela aplicação sucessiva de critérios divididos em 

categorias dicotómicas (Pineault & Daveluy, 1987). Esta técnica permite determinar 

prioridades, partindo dos seguintes critérios: importância do problema, relação entre o problema 

e o(s) fator(es) de risco, capacidade técnica de resolver o problema e exequibilidade do projeto 

ou da intervenção. Utilizando a grelha de análise, atribui-se sucessivamente uma classificação 

de (+) ou de (-) ao problema, de forma sequencial, segundo os quatro critérios enunciados. O 

percurso natural do problema dentro da grelha determina a sua classificação final, permitindo 

estabelecer 16 possibilidades de recomendações por ordem decrescente de prioridade, sendo 

que, no final, se obtém o resultado a partir dos valores já inscritos na própria grelha, 

correspondendo o valor 1 à prioridade máxima (Tavares, 1990). 

Após aplicação da grelha de análise emergiram como prioridades de intervenção, os hábitos 

alimentares (número de refeições, consumo de frutas e vegetais, consumo de refrigerantes e de 

bebidas com cafeína) e a saúde oral (escovagem dos dentes e frequência do dentista por ano). 

A realização do DS e a DP foram estruturantes para o desenvolvimento do PI “Capacitação das 

crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª 

Geração”. 

2.2. Justificação do projeto de intervenção 

O desenvolvimento saudável das crianças e jovens é um marco importante na vida de qualquer 

comunidade. Muitos comportamentos que fazem parte dos seus estilos de vida (consumo de 

tabaco, álcool e drogas ilícitas, comportamentos sexuais de risco, alimentação não equilibrada, 

ausência de atividades física, entre outros) podem influenciar, direta ou indiretamente, a sua 

saúde a curto, médio e longo prazo (Ferreira, 2008). 

Como cidadãos de plenos direitos, as crianças e os jovens devem ser chamados a fazer parte do 

processo de planeamento de atividades de promoção e EpS, como parceiros ativos na 

identificação de problemas, definição de estratégias, seleção das boas práticas e reflexão sobre 

as melhores alternativas para reforçarem a sua saúde. Assim, e uma vez que as crianças e os 

jovens são ricos na recriação e criação de valores, padrões culturais e estilos de vida, a sua 

participação ativa no PI torna-se condição essencial para a promoção e difusão de condutas 

saudáveis. 
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A opção por desenvolver este PI no âmbito do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” 

prendeu-se essencialmente com: 

• a oportunidade de participar no desenvolvimento do projeto, dando continuidade às 

diferentes atividades que o integram e contribuir com a produção de indicadores; 

• a vontade de participar ativamente num projeto de âmbito comunitário, em que a 

população alvo de intervenção são crianças e jovens dado que reconhecemos que é 

crucial para o desenvolvimento de uma sociedade a pensar num futuro mais saudável; 

• o desejo de contribuir com um PI que possa garantir a aquisição de conhecimentos e 

favorecer os processos de mudança de comportamentos no que respeita à alimentação e 

à saúde oral. 

Neste contexto, entendemos que era importante levar a cabo um projeto educacional no âmbito 

da capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis, no que respeita a hábitos 

alimentares e saúde oral, dado que o processo de empowerment se poderá traduzir, no futuro, 

em comportamentos saudáveis, ganhos em saúde, melhor esperança de vida aos 65 anos3 e 

melhor qualidade de vida. 

2.3. Definição de objetivos e metas  

Tendo como referência as prioridades estabelecidas, deu-se continuidade ao processo de PS, ou 

seja, à fixação de objetivos, pretendendo definir um rumo a seguir.  

Segundo Tavares (1990), a fixação de objetivos é a terceira etapa do processo de PS. O autor 

recomenda que estes devem estar bem formulados, devem facultar as normas e critérios para as 

atividades a desenvolver, bem como clarificar os comportamentos pertinentes e apropriados 

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

mensurável, estando clarificados na sua construção os seguintes elementos: i) a natureza da 

situação desejada; ii) os critérios de sucesso ou de fracasso; iii) a população alvo do projeto; iv) 

a zona de aplicação do projeto; v) o tempo em que deverá ser atingido. Tavares (1990) refere, 

também, que quem não sabe para onde vai, não chega a lado nenhum, e que um projeto só se 

concretiza com a clarificação da direção a seguir. Assim, os objetivos gerais derivam do 

                                                      
3  Número médio de anos que um indivíduo, ao atingir os 65 anos, pode esperar ainda viver, se submetido, até ao final da sua 

vida, às taxas de mortalidade observadas no momento de referência (metainformação – Eurostat). 
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enquadramento do projeto, devendo centrar-se na resolução ou diminuição do problema, e os 

objetivos específicos derivam dos objetivos gerais, centram-se no utente, grupo ou comunidade, 

devem referir-se aos fatores que condicionam a modificação do comportamento e podem ser 

relativos a conhecimentos, atitudes e comportamentos ou competências (Carvalho & Carvalho, 

2006). O objetivo operacional, ou meta, “é um enunciado de um resultado desejável e 

tecnicamente exequível, das atividades dos serviços de saúde, traduzido em indicadores de 

atividade” (Giraldes, 1993a, p.80). Desta forma, definimos como objetivo geral capacitar as 

crianças e jovens participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, da área de 

abrangência da UCC - Vila Real 1, para a adoção de estilos de vida saudáveis no que respeita 

aos hábitos alimentares e saúde oral. Este objetivo geral norteou a formulação dos objetivos 

específicos: i) contribuir para aquisição de conhecimentos sobre a importância de hábitos 

alimentares saudáveis e saúde oral por parte das crianças e jovens; ii) contribuir para a adoção 

de comportamentos saudáveis no que respeita aos hábitos alimentares e à saúde oral, por parte 

das crianças e jovens. 

Objetivos operacionais 

Em relação à participação das crianças e jovens nas sessões a realizar (Caça às Refeições, 

Frutas e vegetais coloridos, Bebidas 5 estrelas e O Dentinho e a Bactéria), pretendemos 

conseguir que, pelo menos, 60% de crianças e jovens participem em cada uma das sessões. 

Em relação aos conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde oral dos participantes após PI 

pretendemos alcançar os seguintes objetivos: 

• conseguir que, pelo menos, 80% dos participantes demonstre conhecimentos quanto ao 

número de refeições que deve fazer diariamente; 

• conseguir que, pelo menos, 85% dos participantes demonstre conhecimentos sobre a 

importância de uma alimentação saudável para a saúde; 

• conseguir que, pelo menos, 80% dos participantes demonstre conhecimentos quanto ao 

número de vezes por ano que deve trocar a escova de dentes; 

• conseguir que, pelo menos, 75% dos participantes demonstre conhecimentos quanto ao 

tempo que deve demorar a escovagem dos dentes; 

• conseguir que, pelo menos, 85% dos participantes demonstre conhecimentos quanto ao 

número de vezes por ano que deve ir ao dentista. 
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Em relação aos comportamentos sobre hábitos e saúde oral dos participantes após PI 

pretendemos alcançar os seguintes objetivos: 

• conseguir que, pelo menos, 80% dos participantes faça a merenda da manhã; 

• conseguir que, pelo menos, 70% dos participantes faça a ceia; 

• conseguir que, pelo menos, 70% dos participantes consuma frutas e vegetais 

diariamente; 

• conseguir que o consumo diário de refrigerantes pelos participantes não exceda 10%; 

• conseguir que, pelo menos, 20% dos participantes não consuma bebidas com cafeína; 

• conseguir que, pelo menos, 60% dos participantes realize diariamente a escovagem dos 

dentes antes de deitar. 

2.4. Seleção de estratégias de intervenção 

Fixados os objetivos, passamos para a quarta etapa do processo de PS, que é a seleção de 

estratégias. Esta etapa caracteriza-se pela organização e escolha das formas de atuação e 

conjunto de técnicas a adotar para concretizar com êxito os objetivos previstos. A escolha das 

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

a contornar, vantagens e inconvenientes de cada estratégia e pertinência das mesmas (Tavares, 

1990). 

Esta etapa é fundamental no processo de PS e exige ao investigador alguma criatividade para 

desenvolver o processo mais adequado à resolução dos problemas prioritários. Assim, para se 

elaborar corretamente as estratégias, é necessário: 

estabelecer os critérios de concepção de estratégias; enumerar as modificações 
necessárias; esboçar estratégias potenciais; escolher as estratégias mais 
realizáveis; descrever de forma detalhada as estratégias escolhidas; estimar os 
custos das estratégias; avaliar a adequação dos recursos futuros; rever as 
estratégias e os objetivos (se necessário). (Giraldes, 1993b, p.87) 
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O PI foi desenvolvido com base numa postura permanente de empowerment, que é o princípio 

básico da PrS (DGS, 2006). Neste âmbito, realizamos sessões de EpS, no sentido de capacitar 

as crianças e os jovens para estilos de vida saudáveis, no que concerne a hábitos alimentares e 

saúde oral, de forma a minimizar comportamentos de risco, que terão implicações graves na 

sua saúde, e potenciar uma tomada de decisão em saúde consciente e responsável. 

Deste modo, enumeram-se as estratégias selecionadas para o projeto de intervenção: 

• Estratégia 1: reunião para sensibilização e apresentação dos resultados do DS à 

coordenadora e à equipa do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, bem como do PI 

“Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto 

+ Social Escolhas 6ª Geração”, no que respeita aos objetivos, atividades e sua 

calendarização; 

• Estratégia 2: reunião com a coordenadora do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” 

e com os representantes das crianças e jovens de cada bairro para partilhar 

ideias/opiniões sobre o desenvolvimento do PI, no sentido de fomentar no grupo um 

espírito de cidadania participativa na resolução dos problemas e na tomada de decisão; 

• Estratégia 3: reunião com equipa do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” para 

operacionalização das atividades a desenvolver no decurso do projeto, bem como para 

a sua avaliação, tendo sempre presente as caraterísticas da população alvo; 

• Estratégia 4: elaboração das sessões educativas direcionadas para a capacitação das 

crianças e jovens, no âmbito dos hábitos alimentares e saúde oral, privilegiando ações 

de educação e PrS; 

• Estratégia 5: reunião com a equipa do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” para 

análise dos recursos disponíveis em função das atividades a desenvolver. 

2.5. Previsão de recursos 

A previsão de recursos é indispensável para o desenvolvimento e a operacionalização de um 

PI. Segundo Serrano (2008), é conveniente ter conhecimento dos recursos, tanto humanos como 

económicos, de que podemos dispor para a realização de um projeto. Também Carvalho & 

Carvalho (2006) referem que o êxito de um programa de EpS pode ser condicionado pela 

disponibilidade dos recursos necessários. 
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Para a realização do PI há necessidade de mobilizar alguns recursos humanos, materiais e 

financeiros, que mencionamos de seguida:  

• Recursos humanos: para além do responsável do PI, serão também envolvidos a 

enfermeira especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública da UCC - Vila 

Real I e orientadora de estágio, assim como os técnicos do Projeto “+ Social Escolhas 

6ª Geração”, imprescindíveis para a consecução das diferentes fases do PI; 

• Recursos materiais: diversificados consoante as diferentes fases do projeto, 

nomeadamente, material audiovisual (computador, máquina fotográfica e retroprojetor), 

fotocópias, postites, materiais escritos, cartolinas, cola, marcadores, copos, taças, pratos, 

colheres, máquina de fazer sumos e indumentária para a peça de teatro da sessão “Saúde 

Oral”; 

• Recursos financeiros: não se preveem despesas significativas, destacando-se a aquisição 

dos materiais didáticos e produtos alimentares utilizados como forma de complementar 

e ilustrar as sessões de EpS, num valor estimado de 100 €. 

2.6. Desenho de investigação 

Nesta secção descrevemos os vários elementos relativos ao desenho da investigação conduzida 

no âmbito do PI: tipo de estudo, população e amostra, local do estudo, instrumento de recolha 

de dados, pré-teste, procedimento de recolha de dados, questões éticas e técnicas de análise dos 

dados. 

2.6.1. Tipo de estudo 

De acordo com Fortin, Côté & Filion (2009), o tipo de estudo varia em função do que se 

pretende descrever. Considerando os objetivos do PI “Capacitação das crianças e jovens para 

estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”, o método 

quantitativo surge como o mais apropriado dado que “coloca a tónica na explicação e na 

predição, assenta na medida dos fenómenos e na análise dos dados numéricos” (Fortin et al., 

2009, p.27). Como a recolha de dados de dados foi feita em dois momentos temporais, antes e 

após a implementação do PI, trata-se de um estudo longitudinal. Em suma, o presente estudo é 

descritivo, quantitativo e longitudinal. 
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2.6.2. População e amostra 

Uma população é definida como um conjunto de elementos ou de sujeitos que partilham 

caraterísticas comuns. Assim, será necessário definir de forma precisa a população a estudar e 

identificar os elementos que a constituem. A população alvo, sendo uma população particular 

que é sujeita a um estudo, é constituída pelos elementos que cumprem os critérios de seleção 

estabelecidos previamente (Fortin et al., 2009). Para estes autores, a amostra é um subconjunto 

de uma população ou de um grupo de sujeitos que pertencem à mesma população, pelo que a 

amostra selecionada deve conter as características da população. 

A população alvo do PI “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no 

âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração” foram todas as crianças e jovens que 

frequentavam os espaços do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” dos bairros sociais da área 

de abrangência da UCC - Vila Real I, concretamente dos bairros da Telheira, S. Vicente de 

Paula e Norad, perfazendo um total de 33 participantes, com idades entre os 6 e os 16 anos. 

2.6.3. Local do estudo 

Vila Real possui cinco bairros sociais, nomeadamente, Bairro de S. Vicente de Paula, Bairro da 

Telheira, Bairro da Norad, Bairro de Vila Nova e Bairro da Araucária. O estudo realizou-se nos 

três primeiros bairros, que pertencem à área geográfica de abrangência da UCC - Vila Real I.  

De acordo com os dados da equipa de RSI cerca de 25% da população destes bairros é 

constituída por crianças e jovens (0 aos 24 anos). Na generalidade, o rendimento médio dos 

moradores é reduzido, inferior ao salário mínimo nacional. A taxa de moradores a exercer 

atividade laboral remunerada é de cerca de 30% em cada bairro e a percentagem de moradores 

em situação de desemprego é superior a 20%. 

A atualização do diagnóstico social do concelho bem como a equipa de RSI identificam, de 

uma forma geral, problemáticas comuns aos cinco bairros: ausência/baixos rendimentos e 

endividamentos; problemas de inserção profissional, desemprego, precariedade laboral, baixa 

qualificação profissional e falta de hábitos de trabalho; toxicodependência, alcoolismo, a não 

valorização da escola, absentismo e analfabetismo; ausência de expectativas, ausência de 

autoestima e comportamentos violentos; instabilidade familiar, conflitos, más relações de 
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vizinhança, famílias desestruturadas e monoparentalidade (Relatório de Atividades 1º 

Semestre, Projeto +Social Escolhas 5ª Geração, 2013). 

Os procedimentos inerentes à recolha de dados bem como as diferentes atividades que integram 

o PI “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto 

+ Social Escolhas 6ª Geração” decorreram nos espaços do Projeto “+ Social Escolhas 6ª 

Geração”, que existem em cada bairro com condições para acolher as crianças e jovens e 

desenvolver as atividades. 

2.6.4. Instrumento de recolha de dados 

Fortin et al. (2009) referem que o questionário é um instrumento de medida que traduz os 

objetivos de um estudo com variáveis mensuráveis e que ajuda a organizar, normalizar e 

controlar os dados, de tal modo que as informações procuradas possam ser colhidas de forma 

rigorosa. 

Em qualquer estudo, o investigador opta por um instrumento de recolha de dados tendo em 

conta o tema em estudo, os objetivos, a população ou amostra a que se destina, o horizonte 

temporal e também os recursos financeiros para a sua realização.  

No presente estudo foi utilizado um questionário para avaliar conhecimentos (Anexo E) e outro 

para avaliar comportamentos (Anexo F) sobre hábitos alimentares e saúde oral, administrados 

antes e após a implementação do PI. 

2.6.5. Pré-teste 

A realização do pré-teste é, segundo Fortin et al. (2009), imprescindível e permite corrigir e 

alterar o questionário, resolver problemas inesperados e analisar a composição e ordem das 

questões. 

Com a finalidade de validar a clareza, compreensão, precisão e pertinência das questões que 

integram o questionário e prever o tempo médio do preenchimento, foi aplicado um pré-teste a 

crianças e jovens do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” dos bairros da Araucária e de 

Vila Nova. Após a aplicação do pré-teste, foi necessário introduzir alterações, sendo que 

algumas questões foram retiradas dada a dificuldade manifestada pelos participantes no 
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preenchimento dos questionários. O tempo gasto, em média, no preenchimento do questionário 

sobre conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde oral foi de aproximadamente 20 

minutos e no questionário sobre comportamentos cerca de 10 minutos. 

2.6.6. Procedimento de recolha de dados e questões éticas 

Estamos conscientes que a ética, no seu sentido mais amplo, é a ciência da moral e a arte de 

dirigir a conduta. De forma geral, a ética é o conjunto de permissões e de interdições que têm 

um enorme valor na vida dos indivíduos e em que estes se inspiram para guiar a sua conduta 

(Fortin et al., 2009).  

Na investigação em curso os procedimentos adotados tiveram em conta os princípios éticos das 

convenções de Oviedo e Helsínquia. Assim, antes de iniciarmos a recolha de dados, procedemos 

ao envio de um pedido de autorização por escrito à entidade oficial responsável (Anexo G). 

Todos os indivíduos que participaram na investigação e os seus representantes legais foram 

informados diretamente pelo investigador. Foi-lhes explicado detalhadamente o âmbito e as 

finalidades do PI, bem como garantida a confidencialidade dos dados. Após a transmissão 

cuidada da informação foi entregue o consentimento informado, livre e esclarecido para 

participação no projeto (Anexo H). 

2.6.7. Técnicas de análise de dados 

Depois de efetuada a recolha de dados, tivemos necessidade de partir para o processo de análise 

descritiva dos mesmos, de modo a avaliar o nível de conhecimentos e comportamentos dos 

participantes quanto aos hábitos alimentares e à saúde oral. 

O tratamento dos dados do nosso estudo foi feito através do programa informático SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 22, elaborando uma matriz dos dados 

previamente codificados para permitir a sua análise através de técnicas de estatística descritiva. 
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2.7. Avaliação de conhecimentos e comportamentos sobre hábitos alimentares e 

saúde oral antes da implementação do projeto de intervenção 

A avaliação de conhecimentos e comportamentos sobre hábitos alimentares e saúde oral antes 

da implementação do PI foi efetuada através da aplicação de dois questionários (Anexos E e F). 

Previamente à análise dos resultados obtidos, importa referir alguns elementos de 

caracterização sumária do grupo de participantes: 

• do total de participantes (crianças e jovens residentes nos bairros da Telheira, S. Vicente 

de Paula e Norad), 54,5% era do sexo masculino e 45,5% do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 16 anos, sendo as faixas etárias mais representativas a 

dos 7 anos e a dos 12 anos, respetivamente com 18,2% e 15,2% dos participantes;  

• quanto à situação familiar e no que diz respeito à escolaridade dos pais, sendo que 

algumas das crianças desconheciam o grau de escolaridade, destaca-se: quanto à mãe, 

26,7% possuía o 1ºciclo e 20% o 2 º ciclo; quanto ao pai, 20% possuía o 1ºciclo e 40% 

o 2 º ciclo. Quanto à situação laboral, 36% das mães e 20% dos pais estavam 

desempregados. O agregado familiar da maioria dos participantes (51,6%) era 

constituído pelos pais e/ou pelos pais e irmão(s), havendo, no entanto, 30,3% de 

situações de monoparentalidade. 

Pretende-se seguidamente apresentar, em forma de tabelas, os dados relativos à avaliação de 

conhecimentos e comportamentos sobre hábitos alimentares e saúde oral, seguindo a ordem das 

questões que integram os questionários de avaliação. 

2.7.1. Avaliação de conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde oral 

Os resultados relativos à avaliação de conhecimentos antes da implementação do PI foram 

obtidos através de um questionário com 17 questões (Anexo E) e dizem respeito às 26 crianças 

e jovens presentes nos espaços do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, nomeadamente dos 

bairros da Telheira, S. Vivente de Paula e Norad. 
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Hábitos alimentares 

No que respeita aos hábitos alimentares, constatamos que, em termos gerais, dos participantes 

que responderam ao questionário, uma percentagem significativa demonstrou conhecimentos 

nas respostas às diferentes questões. Os resultados constam da tabela 1. 

Tabela 1. 
Conhecimentos dos participantes sobre hábitos alimentares antes do PI 

Questões Conhecimento 
Antes da Intervenção 

    Nº      % 

Qual a figura que engloba os grupos dos alimentos? 
Demonstrado 25 96,2 
Não demonstrado 1 3,8 

Quantos grupos tem a roda dos alimentos? 
Demonstrado 19 73,1 
Não demonstrado 7 26,9 

Na nova roda dos alimentos o que está no centro? 
Demonstrado 23 88,5 
Não demonstrado 3 11,5 

Quantas refeições deves fazer por dia? 
Demonstrado 14 53,8 
Não demonstrado 12 46,2 

Qual a refeição mais importante do dia? 
Demonstrado 22 84,6 
Não demonstrado 4 15,4 

É importante a merenda da manhã? 
Demonstrado 25 96,2 
Não demonstrado 1 3,8 

Quando não fazemos uma alimentação saudável temos saúde? 
Demonstrado 17 65,4 
Não demonstrado 9 34,6 

Quando tens sede, qual é a melhor bebida? 
Demonstrado 24 92,3 
Não demonstrado 2 7,7 

Qual destas bebidas faz bem à saúde? 
Demonstrado 22 84,6 
Não demonstrado 4 15,4 

Deves comer todos os dias sopa ao almoço e ao jantar? 
Demonstrado 22 84,6 
Não demonstrado 4 15,4 

Quantas peças de fruta deves comer por dia? 
Demonstrado 21 80,8 
Não demonstrado 5 19,2 

O que deves levar mais vezes para o lanche na escola? 
Demonstrado 17 65,4 
Não demonstrado 9 34,6 

Total 26 100 

De uma análise mais detalhada à tabela 1, podemos concluir que: 

• 96,2% demonstrou conhecimento quanto à questão “Qual a figura que engloba os 

grupos dos alimentos?” e 88,5% na questão “Na nova roda dos alimentos o que está no 

centro?”. No entanto, 26,9% não demonstrou conhecimento relativamente à questão 

“Quantos grupos tem a nova roda dos alimentos?”; 

• 46,2% não demonstrou conhecimento quanto ao número de refeições que devem ser 

feitas diariamente e 15,4% quanto à questão “Qual a refeição mais importante do dia?”; 

• 34,6% não demonstrou conhecimento quanto à questão “Quando não fazemos uma 

alimentação saudável temos saúde?”; 
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• 92,3% considera a água como a bebida mais importante para beber quando se tem sede 

e 84,6% demonstrou conhecimento, sobre de entre várias bebidas, qual a que fazia bem 

à saúde; 

• 19,2% não demonstrou conhecimento quanto ao número de peças de fruta que deve 

ingerir por dia e 34,6% quanto à questão “O que deves levar mais vezes para o lanche 

na escola?”. 

Saúde oral 

No que respeita à saúde oral dos participantes, verificamos uma variabilidade na percentagem 

de conhecimentos demonstrados nas respostas às diferentes questões, como evidencia a tabela 

2. 

Tabela 2. 
Conhecimentos dos participantes sobre saúde oral antes do PI 

Questões Conhecimento 
Antes da Intervenção 

Nº % 

Quantas vezes devemos escovar os dentes por dia? 
Demonstrado 24 92,3 
Não demonstrado 2 7,7 

Devemos escovar os dentes antes de deitar? 
Demonstrado 24 92,3 
Não demonstrado 2 7,7 

Quantas vezes devemos trocar de escovas de dentes por ano? 
Demonstrado 15 57,7 
Não demonstrado 11 42,3 

Quanto tempo deve demorar a escovagem dos dentes? 
Demonstrado 7 26,9 
Não demonstrado 19 73,1 

Quantas vezes devemos ir ao dentista por ano? 
Demonstrado 17 65,4 
Não demonstrado 9 34,6 

Total 26 100 

Da leitura da tabela 2 sobressaem os seguintes aspetos: 

• 92,3% demonstrou conhecimento quanto ao número de vezes que se deve escovar os 

dentes por dia e à obrigatoriedade de o fazer antes de deitar; 

• 42,3% não demonstrou conhecimento quanto à frequência anual com que deve ser 

realizada a troca da escova de dentes; 

• 73,1% não demonstrou conhecimento quanto à questão “Quanto tempo deve demorar 

a escovagem dos dentes?” e 34,6% quanto ao número de vezes que deve ir ao dentista 

por ano. 

Em jeito de síntese, podemos concluir que antes da implementação do PI, e relativamente aos 

conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde oral, os 26 participantes demonstraram 

conhecimento, sendo que 76,7% do total das 17 questões foram corretamente assinaladas. É de 
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assinalar que uma percentagem significativa de crianças e jovens não demonstrou 

conhecimento sobre o número de refeições por dia (46,2%), consequências de uma alimentação 

não saudável (34,6%), o que se deve levar mais vezes no lanche para a escola (34,6%), grupos 

que constam da roda dos alimentos (26,9%), frequência da troca anual da escova de dentes 

(42,3%), tempo de escovagem dos dentes (73,1%) e idas ao dentista por ano (34,6%). 

2.7.2. Avaliação de comportamentos sobre hábitos alimentares e saúde oral 

Os resultados relativos à avaliação de comportamentos antes da implementação do PI foram 

obtidos através de um questionário com 15 questões, sendo 7 relativas a hábitos alimentares e 

saúde oral (Anexo G) e dizem respeito a 33 crianças e jovens presentes nos espaços do Projeto 

“+ Social Escolhas 6ª Geração”, nomeadamente dos bairros da Telheira, S. Vivente de Paula 

e Norad. 

Hábitos alimentares 

A tabela 3 apresenta os resultados das respostas dos participantes quanto aos hábitos 

alimentares antes do PI.  

Tabela 3. 
Comportamentos dos participantes sobre hábitos alimentares antes do PI 

Questão 
Antes da Intervenção 

Nº % 
Por dia fazes as seguintes refeições   

Pequeno-almoço  31 93,9 
Merenda da manhã 19 57,6 
Almoço 32 97,0 
Merenda da tarde 30 90,9 
Jantar 33 100,0 
Ceia 17 51,5 

Comes frutas e vegetais?   
Todos os dias 16 48,5 
Às vezes (1 a 6 vezes por semana) 15 45,5 
Nunca 2 6,1 

Consomes refrigerantes?   
Todos os dias 8 24,2 
Às vezes (1 a 6 vezes por semana) 24 72,7 
Nunca 1 3,0 

Com que frequência consumiste bebidas com cafeína nos 
últimos 3 meses? 

  

Nunca 2 6,1 
1 ou 2 vezes 7 21,2 
Diariamente 7 21,2 
Semanalmente 13 39,4 
Mensalmente 4 12,1 

Total 33 100 
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A análise da tabela 3 permite extrair as seguintes conclusões: 

• a maioria (acima dos 90%) dos participantes fazia quatro refeições diárias: pequeno-

almoço, almoço, merenda da tarde e jantar. No entanto, 42,4% não fazia a merenda da 

manhã e quase metade dos respondentes (48,5%) não fazia a ceia; 

• quanto ao consumo de frutas e vegetais, cerca de metade (48,5%) respondeu comer 

todos os dias, 45,5% só às vezes e 6,1% nunca; 

• relativamente ao consumo de refrigerantes, 24,2% de crianças e jovens afirmaram beber 

refrigerantes todos os dias, 72,7% às vezes (1 a 6 vezes por semana) e 3% nunca ter 

bebido; 

• a quase totalidade dos participantes (93,9%) já consumiu bebidas com cafeína nos 

últimos três meses. Em termos da regularidade, as opções mais representativas foram o 

consumo semanal (39,4%), o consumo diário (21,2%) e uma ou duas vezes (21,2%).  

Saúde oral 

A tabela 4 apresenta os resultados das respostas ao questionário sobre os comportamentos dos 

participantes relativamente à sua saúde oral. 

Tabela 4. 
Comportamentos dos participantes sobre saúde oral antes do PI 

Questão 
Antes da Intervenção 

Nº % 
Quantas vezes escovas os dentes por dia?   

Uma vez por dia 5 15,2 
Duas vezes por dia 9 27,3 
Mais de duas vezes por dia 17 51,5 
Nenhuma 2 6,1 

Quantas vezes escovas os dentes antes de deitar?   
Todos os dias 16 48,5 
Muitas vezes 6 18,2 
Poucas vezes  7 21,2 
Nunca 4 12,1 

No último ano foste alguma vez ao dentista?   
Sim 25 75,8 
Não 6 18,2 
Não sabe 2 6,1 

Total 33 100 

A análise da tabela 4 revela que:  

• 78,8% escovava os dentes duas ou mais vezes por dia. No entanto, é de salientar que 

6,1% não lavava os dentes e 15,2% só lavava uma vez; 
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• a escovagem dos dentes antes de deitar apenas era realizada todos os dias por 48,5% 

dos participantes; 

• a maioria das crianças e jovens (75,8%) visitou o dentista no último ano. 

Em suma, relativamente aos comportamentos sobre hábitos alimentares e saúde oral antes do 

PI, destaca-se que a maioria dos participantes fazia as quatro refeições diárias (pequeno-almoço, 

93,9%; almoço, 97%; merenda da tarde, 90,9%; e jantar, 100%), 78,8% escovava os dentes 

duas ou mais vezes por dia e 75,8% visitava anualmente o dentista. No entanto, também 

sobressaíram alguns hábitos menos saudáveis, como sejam: 42,4% não fazia a merenda da 

manhã, 48,5% não fazia a ceia, somente 48,5% consumia diariamente frutas e vegetais, 24,2% 

consumia refrigerantes todos os dias e 72,7% fazia-o uma a seis vezes por semana, 21,2% 

consumia diariamente bebidas com cafeína e 39,4% fazia-o semanalmente. De referir, ainda, 

que somente 48,5% de crianças e jovens escovava diariamente os dentes antes de deitar. 

Face aos resultados obtidos ao nível dos conhecimentos e dos comportamentos, consideramos 

adequado proceder ao planeamento e operacionalização do PI “Capacitação das crianças e 

jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração” de 

modo a que esta intervenção seja uma fonte de empowerment junto das crianças e jovens, para 

que estes façam opções saudáveis quanto aos seus hábitos alimentares e à sua saúde oral. 

2.8. Preparação operacional/programação 

Este PI é um projeto essencialmente educacional e com momentos de partilha, onde a nossa 

intervenção foi concretizada através de sessões informativas, formativas e com dinâmicas de 

“cariz” lúdico e participativo. Enquadra-se essencialmente em duas estratégias gerais, que são: 

transmitir conhecimentos e incentivar comportamentos sobre estilos de vida saudáveis nas 

dimensões hábitos alimentares e saúde oral. Para isso, optamos por realizar várias sessões de 

EpS, que decorreram ao longo de três meses, com atividades lúdicas, atendendo às 

características da população do estudo.  

Relativamente ao desenvolvimento das sessões, tivemos sempre uma atitude dinamizadora, 

privilegiando o diálogo, o debate de ideias e a participação das crianças e jovens nas atividades. 

Pensamos que, somente desta forma, conseguimos criar uma empatia entre todos, de forma a 

concretizarmos os nossos objetivos e as estratégias de intervenção. 
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2.8.1. Descrição das atividades  

Seguidamente apresentamos as várias sessões desenvolvidas. Os planos delineados para estas 

sessões constam do Anexo I. 

A 1ª Sessão do Projeto teve lugar na UCC - Vila Real 1, no dia 23 de novembro de 2016 pelas 

15:30 horas e terminou por volta das 16:30 horas. Esta consistiu na realização de uma reunião 

entre os representantes de cada bairro, o investigador, a orientadora do estágio e a coordenadora 

do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”. Esta reunião intitulou-se “Ideias sobre a mesa”. 

Nesta sessão, os jovens representantes dos bairros do estudo expuseram as suas sugestões 

através de post its relativamente às temáticas a intervir, nomeadamente, hábitos alimentares e 

higiene oral (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Ideias sobre a mesa 

Muitas destas sugestões foram ao encontro da nossa perceção e tentamos que quase a totalidade 

delas fossem trabalhadas, desenvolvidas e operacionalizadas nas nossas intervenções.  
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A 2ª Sessão intitulou-se “Caça às Refeições” e foi realizada nos três bairros (Telheira, S. 

Vicente de Paula e Norad), de acordo com a seguinte calendarização: 

• Norad - 29/11/2016 (17 - 18 horas); 

• Telheira - 29/11/2016 (18:15 - 19:15 horas); 

• S. Vicente de Paula - 30/11/2016 (18 -19 horas). 

A dinâmica desta sessão foi realizada através de um jogo. Foram escolhidos seis participantes 

e em cada um foi colocado um prato ao pescoço com o nome de cada refeição que deve ser feita 

diariamente. Os dois participantes com a merenda da manhã e a ceia ausentavam-se da sala, 

sem que os outros quatro elementos soubessem quais as refeições que representavam. De 

seguida, foi perguntado aos quatro participantes presentes na sala quais as duas refeições em 

falta. Foram chamados os dois participantes ausentes da sala, não pelo seu nome mas pelo nome 

das refeições. Quando todas as refeições estavam presentes na sala, colocaram-se todos de 

forma ordenada, isto é, começando no pequeno-almoço e acabando na ceia (Figura 4).  

 

Figura 4. Caça às refeições 

Após todos saberem quantas refeições devem ser feitas por dia, iniciou-se uma partilha de 

conhecimentos sobre quais os alimentos que cada refeição deve conter, bem como as vantagens 

e desvantagens para a saúde. Finalizamos a 2ª sessão com um “Diário de Bordo”, onde as 

crianças escreveram o que aprenderam (Figura 5). 
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Figura 5. Diário de Bordo 

A 3ª Sessão intitulada “Frutas e vegetais coloridos” teve lugar nos três bairros (Telheira, S. 

Vicente de Paula e Norad), de acordo com a seguinte calendarização: 

• S. Vicente de Paula - 15/12/2016 (18 -19 horas); 

• Norad - 19/12/2016 (10 - 11 horas); 

• Telheira - 28/12/2016 (14 -15 horas). 

Nesta sessão foi apresentado um pequeno vídeo “Viva bem e com Saúde” onde foram 

abordados os benefícios das frutas e vegetais para a saúde. Seguidamente foi realizada a 

“dinâmica das frutas e vegetais coloridas”. Os participantes coloriram variadas frutas e 

vegetais e colocaram-nos numa cartolina, que ficou exposta no espaço físico do Projeto “+ 

Social Escolhas 6ª Geração” de cada bairro (Figura 6). Durante esta dinâmica foram colocadas 

várias questões sobre a temática e explicados os benefícios para a saúde no que respeita ao 

consumo de frutas e vegetais, a sua riqueza em fibras e vitaminas e ainda o seu baixo teor em 

gorduras. Posteriormente, os participantes fizeram a sua própria “salada de frutas”, com frutas 

da época e da região (Figura 6). Para finalizar, escreveram no “Diário de Bordo” uma síntese 

do que aprenderam na sessão. 
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Figura 6. Frutas e vegetais coloridos 

A 4ª Sessão intitulada “Bebidas 5 estrelas” teve lugar nos três bairros (Telheira, S. Vicente de 

Paula e Norad), de acordo com a seguinte calendarização: 

• Norad - 22/12/2016 (14 - 15 horas); 

• Telheira - 29/12/2016 (10:30 -11:30 horas); 

• S. Vicente de Paula - 03/01/2017 (18 - 19 horas). 

Nesta sessão foram apresentados dois vídeos onde foram abordados os malefícios para a saúde 

do consumo de refrigerantes e bebidas com cafeína. Nesta dinâmica “Os Açúcares 

escondidos”, os participantes fizeram colagens numa cartolina, onde era feita a associação dos 

refrigerantes à quantidade de açúcar contida em cada um (Figura 7). 
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Figura 7. Os açúcares escondidos 

Seguidamente, os participantes fizeram o seu sumo natural de laranja (Figura 8) e foi-lhes 

explicado os benefícios do consumo de bebidas saudáveis, como sejam a água e os sumos 

naturais. 

 

Figura 8. Participantes a fazerem o seu sumo natural de laranja 

Ao longo da sessão as crianças e jovens participaram com questões colocadas ao investigador 

e também reconheceram alguns dos comportamentos não desejáveis face ao consumo de 
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refrigerantes e bebidas com cafeína. Para finalizar escreveram no “Diário de Bordo” uma 

síntese do que aprenderam na sessão. 

A 5ª Sessão foi dedicada à saúde oral e teve lugar nos três bairros (Telheira, S. Vicente de Paula 

e Norad), de acordo com a seguinte calendarização: 

• Norad - 24/01/2017 (18 - 19 horas); 

• Telheira - 26/01/2017 (18 -19 horas); 

• S. Vicente de Paula - 02/02/2017 (18 - 19 horas). 

Esta sessão foi dinamizada através de uma peça de teatro intitulada “O Dentinho e a Bactéria” 

(Figura 9).  

 

Figura 9. O dentinho e a bactéria 

Esta peça foi desenvolvida de forma a considerar todas as dimensões hierarquizadas e outras 

que achamos pertinentes para esta temática. Neste sentido abordamos: 

• a importância da escovagem dos dentes a seguir às refeições e antes de deitar; 

• o número de vezes por dia para realização da escovagem dos dentes; 
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• o tempo necessário para a escovagem dos dentes; 

• a utilização da consulta do dentista; 

• o nº de vezes por ano para a substituição da escova de dentes; 

• os malefícios das guloseimas;  

• a técnica correta de escovagem dos dentes. Foi utilizado um simulador para fazermos a 

demonstração e, de seguida, todas as crianças tiveram oportunidade de participar, 

exemplificando a sua execução. 

Na continuidade da sessão, as crianças e jovens escreveram no “Diário de Bordo” uma síntese 

do que aprenderam. 

Finalizamos com a oferta a todos os participantes de um Kit de higiene oral e, num dos bairros 

em que o espaço físico permitiu, foi criado um espaço “Escovódromo”, para que as crianças 

pudessem aí escovar os dentes (Figura 10). 

 

Figura 10. Escovódromo 

No final do PI podemos afirmar com grande satisfação que, na realização das atividades, a 

metodologia demonstrativa, expositiva e participativa, com um envolvimento ativo das crianças 
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e jovens na dinamização das sessões foi adequada. Essa perceção foi confirmada através do 

feedback positivo transmitido pelos próprios participantes. 

2.8.2. Avaliação das atividades 

Atendendo às caraterísticas da população do estudo (crianças e jovens), algumas com 

necessidades educativas especiais, foi nosso propósito fazer uma avaliação direcionada para a 

participação e para a partilha de conhecimentos e, ao mesmo tempo, influenciarmos através 

deste método os comportamentos. A avaliação das sessões foi feita através de intervenções 

partilhadas entre as crianças, os jovens e o investigador e orientadora do estágio sobre a temática 

abordada. Para além desta metodologia, foi criado um “Diário de Bordo” (Figura 5) para que, 

no final de cada sessão, os participantes escrevessem o que aprenderam, o que faziam e o que 

iriam fazer, como forma de se sentirem auto implicados e assumirem o compromisso com o 

projeto. De enfatizar que todas as crianças e jovens manifestaram vontade em intervir, escrever 

e desenhar no diário de bordo. Este diário, que ficou exposto em cada bairro, no espaço do 

Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, pode ser revisitado pelas crianças e jovens e 

familiares, constituindo uma oportunidade para demonstrar e valorizar a importância de 

projetos comunitários participativos. 

Devemos também destacar o envolvimento das crianças e jovens em todas as sessões, tal como 

mostra a tabela 5. 

Tabela 5. 
Nº de participantes por sessão 

 Sessões 
Participantes 

Nº % 

1 – “Caça às refeições” 27 81,0 

2 – “Frutas e vegetais coloridos” 24 72,7 

3 – Bebidas 5 estrelas” 25 75,8 

4 – “O Dentinho E a Bactéria” 21 63,6 

Média = 24,3 (73,3%); desvio padrão= 2,5 (7,3%) 

Os resultados da tabela 5 revelam que a participação das crianças e jovens nas sessões variou 

entre 63,6% e 81,0%, com uma média de 73,3% e um desvio padrão de 7,3%. A percentagem 

de participação nas sessões, apesar da sua variabilidade, ultrapassa em qualquer uma delas o 

objetivo operacional que foi definido (60%). 
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2.9. Avaliação de conhecimentos e comportamentos sobre hábitos alimentares e 

saúde oral após implementação do projeto de intervenção 

Segundo Navarro (1995), o principal problema relacionado com a investigação na área da 

promoção e EpS prende-se com a falta de comunicação dos resultados das investigações. Esta 

situação limita o acesso dos profissionais a dados atuais e validados pela ciência. Do mesmo 

modo, também o Ministério da Saúde (2003) salienta que em todas as práticas de saúde é 

necessário um conhecimento cientificamente validado. Na verdade, apesar do aumento das 

iniciativas no âmbito de programas/projetos de PrS das crianças e jovens, a definição, a 

caracterização e a avaliação das ações têm sido incipientes na maioria dos casos.  

As oportunidades proporcionadas pelas práticas do dia a dia no âmbito do desenvolvimento de 

projetos devem ser aproveitadas para a realização de estudos, tendo como objetivo principal a 

potenciação desses mesmos projetos. A investigação em saúde é uma prática indispensável ao 

progresso, uma vez que permite avaliar contextos, processos e resultados (Navarro, 1995). 

Na realidade, tem-se verificado que, nas últimas décadas, o desenvolvimento do conhecimento 

científico tem sofrido constantes modificações e atualizações, pelo que a avaliação das 

intervenções dinamizadas através da metodologia de projeto assume uma pertinência crescente. 

Através do processo de avaliação baseado na investigação, torna-se possível agir com mais 

eficácia, ultrapassando-se os obstáculos e as falhas e perpetuando-se os êxitos. Neste contexto, 

pode afirmar-se que o processo avaliativo está intimamente relacionado com o processo 

decisivo (Serrano González, 1998). 

A avaliação está presente em todos os domínios da atividade humana, independentemente de 

se processar de um modo formal ou informal. No entanto, para que possa ser considerada como 

tal, deve ter em conta certas características como objetividade, validade e credibilidade, uma 

vez que, de outra forma, seria mais correto falar-se de opinião (Serrano González, 1990, 1998).  

A avaliação do PI incidiu sobre conhecimentos e comportamentos sobre hábitos alimentares 

(número de refeições, consumo de frutas e vegetais, consumo de refrigerantes e bebidas com 

cafeína) e saúde oral (número de escovagem dos dentes por dia e antes de deitar e número de 

idas ao dentista por ano). 
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2.9.1. Avaliação de conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde oral 

As tabelas 6 e 7 referem-se à avaliação de conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde 

oral após implementação do PI, efetuada através da análise das respostas a um questionário com 

17 questões (Anexo E), que incidiu sobre as 29 crianças e jovens presentes nos espaços do 

Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, dos bairros da Telheira, S. Vicente de Paula e Norad. 

Hábitos alimentares 

No que se refere aos hábitos alimentares, a tabela 6 mostra que, em geral, os participantes 

demonstraram ter adquirido conhecimentos face às questões colocadas após implementação do 

PI.  

Tabela 6. 
Conhecimentos dos participantes sobre hábitos alimentares após o PI 

Questões Conhecimento 
Após Intervenção 
Nº % 

Qual a figura que engloba os grupos dos alimentos? 
Demonstrado 29 100 
Não demonstrado 0 0,0 

Quantos grupos tem a roda dos alimentos? 
Demonstrado 26 89,7 
Não demonstrado 3 10,3 

Na nova roda dos alimentos o que está no centro? 
Demonstrado 28 96,9 
Não demonstrado 1 3,4 

Quantas refeições deves fazer por dia? 
Demonstrado 26 89,7 
Não demonstrado 3 10,3 

Qual a refeição mais importante do dia? 
Demonstrado 29 100,0 
Não demonstrado 0 0,0 

É importante a merenda da manhã? 
Demonstrado 28 96,6 
Não demonstrado 1 3,4 

Quando não fazemos uma alimentação saudável temos 
saúde? 

Demonstrado 26 89,7 
Não demonstrado 3 10,3 

Quando tens sede, qual é a melhor bebida? 
Demonstrado 29 100,0 
Não demonstrado 0 0,0 

Qual destas bebidas faz bem à saúde? 
Demonstrado 26 89,7 
Não demonstrado 3 10,3 

Deves comer todos os dias sopa ao almoço e ao jantar? 
Demonstrado 26 89,7 
Não demonstrado 3 10,3 

Quantas peças de fruta deves comer por dia? 
Demonstrado 20 69,0 
Não demonstrado 9 31,0 

O que deves levar mais vezes para o lanche na escola? 
Demonstrado 25 86,2 
Não demonstrado 4 13,8 

Total 29 100 

Em particular, todos os participantes responderam corretamente a três questões, nomeadamente, 

identificação da figura que engloba os grupos de alimentos, a refeição mais importante do dia 

e a melhor bebida quando se tem sede. 

Nas restantes questões, a percentagem de conhecimentos demonstrados foi elevada, ficando 

acima de 96% quanto às questões na nova roda dos alimentos o que está no centro? e é 
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importante a merenda da manhã?; e na ordem dos 90% quanto aos grupos que constituem a 

nova roda dos alimentos, o número de refeições diárias, a importância de uma alimentação 

saudável, as bebidas que fazem bem à saúde e a importância de comer sopa. Menor 

percentagem de conhecimentos demonstrados, embora ainda com um valor elevado, foi obtida 

nas respostas sobre o que levar no lanche para a escola (86,2%) e quanto ao número de peças 

de fruta que deve consumir diariamente (69%). 

Saúde oral 

Em relação às cinco questões colocadas para aferir os conhecimentos dos participantes sobre 

saúde oral, a tabela 7 evidencia os conhecimentos demonstrados após implementação do PI. 

Tabela 7. 
Conhecimentos dos participantes sobre saúde oral após o PI 

Questões Conhecimento 
Após Intervenção 
Nº % 

Quantas vezes devemos escovar os dentes por dia? Demonstrado 28 96,6 
Não demonstrado 1 3,4 

Devemos escovar os dentes antes de deitar? Demonstrado 29 100,0 
Não demonstrado 0 0 

Quantas vezes devemos trocar a escova de dentes por ano? Demonstrado 27 93,1 
Não demonstrado 2 6,9 

Quanto tempo deve demorar a escovagem dos dentes? Demonstrado 27 93,1 
Não demonstrado 2 6,9 

Quantas vezes devemos ir ao dentista por ano? Demonstrado 25 86,2 
Não demonstrado 4 13,8 

Total 29 100 

A totalidade dos participantes respondeu corretamente à questão devemos escovar os dentes 

antes de deitar?, seguindo-se a frequência diária de escovagem dos dentes, com 96,6%. 

Em relação ao número de vezes que se deve trocar a escova de dentes por ano e ao tempo de 

escovagem dos dentes, responderam corretamente 93,1% e, por último, 86,2% quanto ao 

número de idas ao dentista por ano. 

Sintetizando, podemos concluir que, relativamente aos conhecimentos adquiridos sobre hábitos 

alimentares e saúde oral após implementação do PI, os 29 participantes, demostraram 

conhecimento, sendo que se obtiveram 91,9% de respostas corretamente assinaladas do total 

das 17 questões. Na generalidade das questões, os participantes demonstraram um 

conhecimento elevado (acima de 85%), sendo a única exceção que 31% das crianças e jovens 

não demonstrou conhecimento quanto ao número de peças de fruta a ingerir diariamente. 
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2.9.2 Avaliação de comportamentos sobre hábitos alimentares e saúde oral 

Para a avaliação de comportamentos analisaram-se as respostas dadas pelas 29 crianças e jovens 

presentes nos espaços do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, dos bairros da Telheira, S. 

Vicente de Paula e Norad, às sete questões relativas aos comportamentos sobre hábitos 

alimentares e saúde oral (Anexo F).  

Hábitos alimentares 

A tabela 8 apresenta os resultados sobre comportamentos após implementação do PI quanto aos 

hábitos alimentares das crianças e jovens.  

Tabela 8. 
Comportamentos dos participantes sobre hábitos alimentares após o PI 

Questão 
Após Intervenção 

Nº % 
Por dia fazes as seguintes refeições   

Pequeno-almoço  29 100,0 

Merenda da manhã 28 96,6 

Almoço 29 100,0 
Merenda da tarde 28 96,6 
Jantar 29 100,0 
Ceia 18 62,1 

Comes frutas e vegetais?   

Todos os dias 20 69,0 
Às vezes (1 a 6 vezes por semana) 9 31,0 
Nunca 0 0 

Consomes refrigerantes?   
Todos os dias 3 10,3 
Às vezes (1 a 6 vezes por semana) 21 72,4 
Nunca 5 17,2 

Com que frequência consumiste bebidas com cafeína nos últimos 3 
meses? 

  

Nunca 6 20,7 
1 ou 2 vezes 12 41,4 
Diariamente 3 10,3 
Semanalmente 6 20,7 
Mensalmente 2 6,9 

Total 29 100 

No que respeita às refeições diárias, verifica-se que uma elevada percentagem dos inquiridos 

(superior a 95%) realizava cinco refeições, como sejam o pequeno-almoço, merenda da manhã, 

almoço, merenda da tarde e jantar. No caso da ceia, apenas 62,1% das crianças e jovens revelou 

ter esse hábito diário.  

Quanto ao consumo de frutas e vegetais, todos os participantes revelaram ter esse hábito, sendo 

que 69% o fazia diariamente e 31% algumas vezes por semana. 
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No caso dos hábitos de consumo de refrigerantes, 10,3% de crianças e jovens afirmou beber 

refrigerantes todos os dias, 72,4% às vezes e 17,2% nunca.  

Por último, relativamente ao consumo de bebidas com cafeína, 79,3% referiu ter consumido e 

20,7 % nunca o ter feito. Em termos da regularidade, as opções mais representativas foram uma 

ou duas vezes (41,4%), semanalmente (20,7%), diariamente (10,3%) e mensalmente (6,9%). 

Saúde oral 

Os dados relativos aos comportamentos das crianças e jovens sobre saúde oral após a 

implementação do PI constam da tabela 9. 

Tabela 9. 
Comportamentos dos participantes sobre saúde oral após o PI 

Questão 
Após Intervenção 

Nº % 
Quantas vezes escovas os dentes por dia?   

Uma vez por dia 7 24,1 
Duas vezes por dia 14 48,3 
Mais de duas vezes por dia 8 27,6 
Nenhuma - - 

Quantas vezes escovas os dentes antes de deitar?   

Todos os dias 19 65,5 
Muitas vezes 2 6,9 
Poucas vezes 6 20,7 
Nunca 2 6,9 

No último ano foste alguma vez ao dentista?   

Sim 19 65,5 
Não 10 34,5 
Não sabe - - 

Total 29 100 

A análise da tabela 9 permite constatar que todos os participantes escovavam os dentes 

diariamente: 48,3% duas vezes, 27,6% mais de duas vezes e 24,1% uma vez.  

Quanto à escovagem dos dentes antes de deitar, a maioria (65,5%) fazia-o todos os dias. No 

entanto, 20,7% afirmou que o fazia poucas vezes e 6,9% nunca.  

A maioria das crianças e jovens (65,5%) visitou o dentista no último ano. 

Em jeito de síntese, podemos concluir que, relativamente aos comportamentos sobre hábitos 

alimentares e saúde oral após a implementação do PI, a maioria das crianças e jovens fazia 

cinco refeições diárias (pequeno-almoço, 100%; merenda da manhã, 96,6%; almoço, 100%; 

merenda da tarde, 96,6%; jantar, 100%), consumia frutas e vegetais (69% diariamente e 31% 1 

a 6 vezes por semana), todos escovavam diariamente os dentes (75,9% duas ou mais vezes por 
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dia), a maioria escovava os dentes todos os dias antes de deitar (65,5%) e visitava anualmente 

o dentista (65,5%). Em termos de comportamentos menos saudáveis, é de salientar a menor 

percentagem de crianças e jovens que fazia diariamente a ceia (62,1%), o consumo de 

refrigerantes (10,3% todos os dias e 72,4% às vezes) e o consumo de bebidas com cafeína 

(10,3% diariamente e 20,7% semanalmente).  

2.10. Análise e discussão dos resultados 

A avaliação do PI “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito 

do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração” foi desenvolvida em dois momentos temporais 

distintos, através de questionários aplicados às crianças e jovens presentes nos espaços do 

Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, dos bairros sociais da Telheira, S. Vicente de Paula e 

Norad. As respostas dadas pelos participantes antes do PI evidenciaram algumas lacunas 

importantes ao nível dos conhecimentos e comportamentos quanto a hábitos alimentares e 

saúde oral, justificando o delineamento e operacionalização deste PI. 

Os resultados obtidos após a implementação do PI permitem-nos enfatizar a participação e 

interesse das crianças e jovens neste projeto, bem evidenciado pelo seu envolvimento ativo na 

dinamização das atividades. Em particular, a percentagem de participação nas várias sessões 

realizadas ultrapassou, em qualquer uma delas, o objetivo operacional definido (60%). 

Em termos de conhecimentos sobre hábitos alimentares e saúde oral, em geral, conseguiu-se 

obter bons resultados nos vários itens avaliados, com 92,1% de respostas corretamente 

assinaladas, verificando-se uma melhoria expressiva nos conhecimentos demonstrados após 

implementação do PI. 

O confronto dos resultados obtidos com os objetivos delineados para os conhecimentos permite 

concluir pela sua plena concretização. Relativamente aos hábitos alimentares, a percentagem 

de conhecimentos demonstrados no caso do número de refeições diárias (89,7%) e da 

importância da alimentação saudável (89,7%) ultrapassou os objetivos operacionais definidos 

de 80% e 85%, respetivamente. Quanto à saúde oral, a percentagem obtida na resposta às 

questões quanto ao número de vezes que se deve trocar a escova de dentes por ano (93,1%), ao 

tempo de escovagem dos dentes (93,1%) e ao número de idas ao dentista por ano (86,2%) 

superou os objetivos operacionais estabelecidos de 80%, 75% e 85%, respetivamente. 
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Em relação aos comportamentos das crianças e jovens quanto aos seus hábitos alimentares, o 

confronto com os objetivos operacionais traçados é de destacar o resultado obtido quanto à 

merenda da manhã (96,6%), que ficou bastante acima do objetivo de 80%, o mesmo não 

acontecendo com a ceia (62,1%), que ficou aquém do objetivo de 70%. Quanto ao consumo 

diário de frutas e vegetais, o resultado obtido (69%) situou-se ligeiramente abaixo do objetivo 

estabelecido de 70%. No caso dos hábitos de consumo de refrigerantes e de bebidas com 

cafeína, o comportamento dos participantes após o PI foi no sentido pretendido. Em particular, 

o consumo diário de refrigerantes (10,3%) e o não consumo de bebidas com cafeína (20,7%) 

ficaram em linha com os objetivos delineados de 10% e 20%, respetivamente.  

Por último, os comportamentos dos participantes em termos de saúde oral evoluíram de forma 

significativa quando confrontados os resultados obtidos com os objetivos operacionais 

previamente definidos. Assim, a percentagem de participantes que passou a escovar os dentes 

antes de deitar (65,5%) ultrapassou o valor pretendido de 60%.  

De seguida procedemos à comparação dos resultados do nosso estudo com os de outros estudos, 

ressalvando o facto de estes terem sido realizados no contexto de populações, amostras e 

períodos temporais diferentes dos nossos. 

No que respeita aos hábitos alimentares, os resultados do estudo realizado por Matos, 

Carvalhosa & Fonseca (2001), dirigido a 6.903 adolescentes dos 6º, 8º e 10º anos para avaliar 

o comportamento alimentar dos jovens portugueses, revelaram que 29% tinha uma alimentação 

saudável (consumo diário de fruta, vegetais e leite) e 31,8% tinha uma alimentação pouco 

saudável (consumo diário de batatas fritas, hambúrgueres, cachorros quentes ou salsichas, colas 

e outros refrigerantes). Por seu lado, nos resultados obtidos na presente investigação destaca-se 

a percentagem mais elevada de crianças e jovens que consomem diariamente frutas e vegetais 

(69%). 

No trabalho de J. Ferreira (2010), os dados relativos ao consumo de frutas e vegetais também 

se situavam abaixo quando comparados com os obtidos no presente estudo. A autora concluiu 

que, dos 5.708 adolescentes que faziam parte da amostra, 44,2% consumia fruta apenas uma 

vez por semana e 0,7% consumia seis ou mais vezes por semana. Relativamente ao consumo 

de produtos hortícolas, sobressaía o facto de este ser realizado por um máximo de 4,1% dos 

adolescentes, com a alface a ser o único alimento que superava este valor, sendo ingerido 

diariamente por 16,7% dos adolescentes.  
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Em relação às refeições diárias, os bons resultados obtidos na presente investigação (mais de 

95% realizava cinco refeições diárias: pequeno-almoço, merenda da manhã, almoço, merenda 

da tarde e jantar) estão em conformidade com os resultados apresentados no estudo da WHO 

para 35 países, realizado por Currie et al. (2004), no qual Portugal aparecia em 2º lugar quanto 

ao hábito de as crianças e jovens entre os 11 e 13 anos tomarem o pequeno-almoço e estava em 

1º lugar quando considerada a idade de 15 anos. 

A percentagem quanto ao hábito de realizar a ceia antes de deitar (62,1%) verificada na presente 

investigação situa-se acima do observado no estudo de Ferreira (2010), onde se constatava que 

41,7% das crianças e jovens nunca ou raramente faziam a refeição da ceia antes do deitar e 

apenas 19% o fazia cinco ou mais vezes por semana. 

No caso dos hábitos de consumo de refrigerantes, o consumo diário registado no nosso estudo 

de 10,3% não apresenta grandes diferenças com o revelado por Ferreira (2010), em que 7,2% 

dos adolescentes afirmou beber um refrigerante por dia. Refira-se que estas percentagens 

relativamente baixas estão em conformidade com a conclusão do estudo de Currie et al. (2004), 

em que Portugal aparece como um dos países onde o consumo de refrigerantes é menor, 

apresentando indicadores inferiores à média dos 35 países analisados.  

No que se refere à saúde oral, no presente estudo verificou-se que 48,3% escovava os dentes 

duas vezes por dia e 27,6% mais de duas vezes. Comparando com os resultados do estudo 

nacional de prevalência das doenças orais (DGS, 2008), que incidiu sobre uma amostra de 2.612 

crianças de 6, 12 e 15 anos de idade, os dados mostravam que 50%, 67% e 69%, respetivamente, 

escovavam os dentes duas ou mais vezes por dia, o que nos permite concluir que, no nosso 

estudo, uma maior percentagem de participantes realizava diariamente a escovagem dos dentes. 

No referido estudo da DGS, a escovagem dos dentes ao deitar pelos participantes de 6, 12 e 15 

anos, era de 35%, 51% e 45%, respetivamente. A percentagem obtida na nossa investigação foi 

superior, sendo que 65,5% das crianças e jovens afirmou escovar diariamente os dentes antes 

de deitar.  

Relativamente às consultas de saúde oral, ao efetuarmos o confronto dos resultados do nosso 

estudo com os do estudo da DGS, constatamos que o resultado de 65,5% de crianças e jovens 

que afirmou ter visitado o dentista no último ano supera o valor de 40% registado para a idade 

dos 6 anos, mas fica aquém nas idades de 12 e 15 anos, que era de 85%. 
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A finalizar, é de referir que os estudos analisados apontam, em geral, para a necessidade de se 

continuar a desenvolver programas no sentido do empowerment das crianças e jovens sobre 

hábitos alimentares e saúde oral. 
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Este relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária da Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro no 

contexto da unidade curricular Estágio e Relatório do 2º ano, 1º semestre. A sua elaboração 

constitui o final de uma das etapas do processo de formação como EEECSP, mas não pode ser 

visto como o fim, mas sim como a transposição para outro processo de crescimento pessoal e 

profissional.  

Neste trabalho foram apresentadas as diferentes atividades desenvolvidas nas duas unidades 

funcionais do ACES Douro I - Marão e Douro Norte, concretamente na USP Douro Norte e na 

UCC - Vila Real I. Consideramos que a realização deste estágio foi um processo de 

aprendizagem que nos permitiu adquirir e desenvolver um quadro de competências específicas 

do EEECSP que toma como alvo os cuidados de uma prática centrada na comunidade. Neste 

contexto, adquirimos competências sustentadas na metodologia do PS, que nos permitem 

avaliar o estado de saúde de uma comunidade, na promoção e capacitação de grupos e 

comunidades com vista à concretização de projetos coletivos, na integração e na coordenação 

dos programas de saúde de âmbito comunitário e consecução dos objetivos do PNS, bem como 

na realização e cooperação na vigilância epidemiológica. 

Extremamente relevante foi também a realização do PI “Capacitação das crianças e jovens 

para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social Escolhas 6ª Geração”. Este PI 

foi desenvolvido junto das crianças e jovens dos bairros sociais da Telheira, S. Vicente de Paula 

e Norad, participantes no Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração”, e enquadrou-se, 

essencialmente, em estratégias participativas e comprometidas com uma cidadania ativa 

implicada na aquisição de estilos de vida saudáveis nas dimensões hábitos alimentares e saúde 

oral. Para tal, optamos por um PI que privilegiou dinâmicas educativas, lúdicas e participativas, 

atendendo às caraterísticas da população do estudo.  

Este PI foi para nós um empreendimento notável, primeiro na elaboração e, posteriormente, na 

sua operacionalização. Esta experiência, além de enriquecedora, possibilitou-nos redesenhar a 

estrutura de projetos futuros, utilizando as vantagens da metodologia do PS. Esta contribuiu 

para que a nossa intervenção tivesse em conta as necessidades dos participantes do estudo, os 

objetivos que pretendíamos alcançar, a seleção das estratégias de intervenção, a 

operacionalização do PI e a avaliação dos resultados.  
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A avaliação permitiu-nos analisar o impacto da implementação do PI e, desta forma, confirmar 

a aquisição efetiva de conhecimentos e comportamentos saudáveis no que respeita aos hábitos 

alimentares e saúde oral das crianças e jovens do estudo. 

Os resultados obtidos após a implementação do PI, no que respeita a conhecimentos e a 

comportamentos das crianças e jovens sobre hábitos alimentares e saúde oral, foram, na sua 

globalidade, francamente positivos, tendo alguns deles estado em linha com os objetivos 

operacionais delineados e outros tendo-os superado significativamente, destacam-se como  

mais relevantes: relativamente aos conhecimentos sobre hábitos alimentares, os participantes 

demonstraram conhecimentos quanto ao número de refeições diárias (89,7%) e importância da 

alimentação saudável (89,7%); no que respeita aos conhecimentos sobre saúde oral, os 

participantes demonstraram conhecimentos sobre o número de vezes que se deve trocar a 

escova de dentes por ano (93,1%), tempo de escovagem dos dentes (93,1%) e número de idas 

ao dentista por ano (86,2%). Em relação aos comportamentos das crianças e jovens quanto 

hábitos alimentares, 96,6% referiram fazer a merenda da manhã e apenas 62,1% a ceia, 69% 

consumir diariamente frutas e vegetais e 10,3% refrigerantes. Quanto aos comportamentos 

sobre a saúde oral, 75,9% das crianças e jovens referiram proceder à escovagem dos dentes 

duas ou mais vezes por dia e 65,5% antes de deitar.  

Estes resultados sublinham a importância do EEECSP no desenvolvimento de PI em grupos 

específicos, tomando como fio condutor a metodologia do PS. Da avaliação global do PI 

queremos sublinhar a relevância que assumiu neste grupo de participantes e, por esta razão, 

entendemos que é importante dar continuidade a projetos de intervenção comunitária, 

alicerçados em estratégias dinâmicas e participativas, nos quais os participantes se assumem 

como verdadeiros protagonistas nos processos que visam a aquisição de estilos de vida 

saudáveis.  

Conscientes que a metodologia de PS se reveste de grande pertinência e exigência para a 

planificação de atividades, este processo não foi isento de algumas dificuldades e limitações 

que importa referir, para proceder a melhoramentos futuros. As dificuldades prenderam-se, 

essencialmente, com o tempo necessário para as tarefas a desenvolver e com as características 

do grupo de participantes, nomeadamente a sua vinculação ao PI, que exigiu uma permanente 

criatividade na conceção e no desenvolvimento das diferentes sessões educativas.  
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O desenvolvimento saudável das crianças e jovens é um marco importante na vida de qualquer 

comunidade. Assim, muitos comportamentos que fazem parte dos seus estilos de vida podem 

influenciar, direta ou indiretamente, a sua saúde. Neste contexto, esperamos que este trabalho 

seja um contributo importante para o início de uma “caminhada” fundamental na capacitação 

das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis e, assim, tornar-se um importante indicador 

do resultado da PrS, através de atividades de EpS. Poderá, desta forma, ajudar na diminuição 

dos comportamentos de risco e, consequentemente, na obtenção de ganhos em saúde. 

A finalizar, queremos realçar a excelente recetividade e participação das crianças e dos jovens 

em todo o processo de desenvolvimento do PI, o que nos facilitou a sua implementação, e foi 

essencial para a concretização deste trabalho.  
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ANEXO A 

Regulamento das competências específicas do EEECSP 
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ANEXO B 

Grelha de avaliação “Escola Amiga na Nutrição e Alimentação” 
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Selo “Escola Amiga da Nutrição e Alimentação” 

 

Data da avaliação   Ano letivo  
 

Identificação do Estabelecimento de Educação e ensino 
Agrupamento Escolar  

Responsável  
Nome da Escola  

Tipologia do 
Estabelecimento de ensino 

Pré-escolar 

  

1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

Secundário 

  

Morada  
Telefone  

Correio eletrónico  
 

Caracterização da Oferta Alimentar do Espaço escolar e peri-escolar 
Espaço escolar 

Bar Sim   Não   
 

Nº médio diário 
de utilizadores 

 

Cantina Sim   Não   
 

Nº médio de 
refeições diárias 

 

Serviço de alimentação Próprio 
Concessionado 

 
 

Máquinas de VA de 
bebidas 

Sim   Não   
 

Nº   

Produtos mais 
consumidos 

 

Máquinas de VA de 
comidas 

Sim   Não   
 

Nº   
Produtos mais 
consumidos 

 

Espaço peri-escolar 
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Dimensão: Oferta Alimentar 
 

I. Avaliação qualitativa das ementas 
 

Grelha de avaliação qualitativa de ementas 
 

1.Oferta de sopa com hortícolas diariamente.  Sim   Não   

2.Sopa t ipo creme/ aveludado 2 vezes por semana. Sim   Não   

3.Hortícolas aos pedaços na sopa 3 vezes por semana. Sim   Não   

4.Leguminosas como base na sopa no mínimo 1 vez por 
semana. 

Sim   Não   

5.Outras sopas sem base de hortícolas (canja ou sopa de 
peixe…) num máximo de 1 vez por mês.  

Sim   Não   

6.Oferta semanal de pescado em proporção igual ou superior à de 
carne. 

Sim   Não   

7. Carne como principal fonte proteica 1 a 2 vezes por semana. Sim   Não   

8.Pescado como principal fonte proteica 2 a 3/semana. Sim   Não   

9.Prato de carne ou pescado em dias alternados.  Sim   Não   

10.Carne branca no mínimo 1 vez por semana. Sim   Não   

11.Pratos com carne ou peixe fracionados no máximo 2 
vezes por semana. 

Sim   Não   

12.Ovo como principal fonte proteica 2 vezes por mês.  Sim   Não   

13.Presença diária de acompanhamento fornecedor de 
hidratos de carbono. 

Sim   Não   

14.Fornecimento de arroz,  massa ou batata em dias 
alternados.  

Sim   Não   

15.Adição de leguminosas ao acompanhamento no 
mínimo uma vez por semana. 

Sim   Não   

16.Presença diária de pão de mistura, confecionado no 
próprio dia e embalado. 

Sim   Não   

17.Acompanhamento diário de hortícolas, no mínimo com 
três variedades.  

Sim   Não   

18.Fruta em natureza da época, diariamente, no mínimo 
com três variedades.  

Sim   Não   
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19.Oferta de fruta confecionada sem adição de açúcar 
num máximo de 1 vez por semana. 

Sim   Não   

20.Oferta de sobremesas doces ou fruta em calda num 
máximo de 1 vez por semana. 

Sim   Não   

21.Oferta variada de técnicas de confeção (excluindo a 
fri tura).  

Sim   Não   

22.Alimento frito quinzenalmente,  no máximo. Sim   Não   

23.Disponibilização de água à refeição. Sim   Não   

24.Existência de fichas técnicas com informação 
nutricional  

Sim   Não   

25.Cumprimento da ementa e da ficha técnica 
(planeada=executada).  

Sim   Não   

 

II. Avaliação qualitativa dos bufetes 
 

Grelha de avaliação da oferta dos bufetes  
 

1.Proporcionalidade de 3:1 entre os géneros alimentícios a promover 
e os géneros alimentícios a limitar. 

Sim   Não   

2.Presença de laticínios a promover. Sim   Não   

3.Presença de pão de mistura elaborado com farinhas escuras. Sim   Não   

4.Disponibilização de fruta em natureza e da época. Sim   Não   

5.Oferta de sumos de fruta naturais, bebidas que contenham pelo 
menos 70% de fruta ou hortícolas ou monodoses de fruta líquida 

Sim   Não   

6.A adequação da disposição dos géneros alimentícios. Sim   Não   

7.Cumprimento das orientações sobre a existência dos géneros 
alimentícios no bufete de acordo com a classificação. 

Sim   Não   

 Observações:  
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III. Avaliação qualitativa das Máquinas de Venda Automática 
 

Grelha de avaliação das MVA 
 

1.Disponibiliza água. Sim   Não   

2.Disponibiliza leite e iogurtes. Sim   Não   

3.Presença de sumos 100% , fruta em natureza ou polpa. Sim   Não   

4.Disponibiliza infusão de ervas ou frutas (sem chá). Sim   Não   

5.Presença de pão simples rico em fibra, sandes de manteiga, queijo, 
fiambre ou mistas. 

Sim   Não   

6.Disponibiliza sementes embaladas (sem sal, gordura e açúcar). Sim   Não   

7. Cumprimento das orientações sobre a existência dos géneros 
alimentícios de acordo com a classificação. 

Sim   Não   

 

Oferta Alimentar Resultado 

Domínios 
 

Classificação 

Avaliação qualitativa das ementas 
(40%) 

Não Aceitável   
(≤50%) 
Aceitável   
(>50% e ≤75%) 
Bom    
(<75% e ≤90%) 
Muito Bom   
(<90% e ≤100%) 

Avaliação qualitativa dos bufetes 
(40%) 

Não Aceitável   
(≤50%) 
Aceitável   
(>50% e ≤75%) 
Bom    
(<75% e ≤90%) 
Muito Bom   
(<90% e ≤100%) 
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Avaliação qualitativa das Máquinas de Venda 
Automática 

(20%) 

Não Aceitável   
(≤50%) 
Aceitável   
(>50% e ≤75%) 
Bom    
(<75% e ≤90%) 
Muito Bom   
(<90% e ≤100%) 

 
Geral  

Não Aceitável   
(≤50%) 
Aceitável   
(>50% e ≤75%) 
Bom    
(<75% e ≤90%) 
Muito Bom   
(<90% e ≤100%) 
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ANEXO C 

Grelha de avaliação das condições de organização, funcionamento e instalação 

das ERPI 
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ANEXO D 

Grelha de análise para definição de prioridades 

 



 

 

 

 

  



 

123 

Fonte: Tavares (1990) 
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ANEXO E 

Questionário sobre conhecimentos das crianças e jovens relativos a hábitos 

alimentares e saúde oral 
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Nº do formulário: _____ 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Este questionário faz parte de um estudo no contexto do Mestrado em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública da Escola Superior de Saúde/Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob o tema 

geral “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social 

Escolhas 6ª Geração”. Desta forma pedimos-te que leias e respondas a todas as questões de forma 

sincera. Este questionário é anónimo e confidencial e o estudo só será possível com o teu contributo, 

pelo que agradecemos a tua colaboração e disponibilidade. 

As questões apresentadas são de resposta rápida. Coloca uma cruz na opção que para ti é 
verdadeira.  

Grupo I 

Hábitos alimentares 

1 - A figura que engloba os grupos de alimentos chama-se: 

a) Roda dos Alimentos 

b) Quadrado dos Alimentos 

c) Triângulo dos alimentos 

2 - Quantos grupos tem a roda dos alimentos? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

3 - Na nova roda dos alimentos o que está no centro? 

a) Leite 

b) Água 

c) Sumos 

4 - Quantas refeições deves fazer por dia: 

a) 2 a 3 

b) 3 a 4 

c) 5 a 6 

5 - A refeição mais importante do dia é: 

a) Pequeno-almoço 

b) Almoço 

c) Jantar 

6 - É importante a merenda da manhã? 

a) Sim 

b) Não 
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7 - Quando não fazemos uma alimentação saudável temos saúde?  

a) Sim 

b) Não 

8 - Quando tens sede a melhor bebida é: 

a) Sumo 

b) Água 

c) Coca-cola 

9 – Qual destas bebidas faz bem à saúde: 

a) Coca-cola 

b) Sumo natural de laranja 

c) Ice-tea 

10 – Deves comer todos os dias sopa ao almoço e ao jantar? 

a) Sim 

b) Não 

c) Às vezes 

11 - Quantas peças de fruta deves comer por dia? 

a) Mais de três 

b) Uma 

c) Nenhuma 

12 - O que deves levar mais vezes para o lanche na escola? 

a) Bolachas 

b) Pão com queijo 

c) Batatas fritas 

 

Grupo II 

Saúde oral 

13 – Quantas vezes por dia devemos escovar os dentes? 

a) Pelo menos 1 vez 

b) Pelo menos 2 vezes 

14 – Devemos escovar os dentes antes de deitar: 

a) Algumas vezes 

b) Obrigatoriamente todos os dias 

  



 

129 

15 – Devemos trocar a escova de dentes: 

a) 2 vezes por ano 

b) De 3 em 3 meses 

c) 1 vez por ano 

16 – A escovagem dos dentes deve durar: 

a) 30 segundos 

b) 1 minuto 

c) 2 minutos 

17 – Devemos ir ao dentista: 

a) Quando aparecer cárie  

b) Pelo menos 2 vezes por ano 

c) Quando tivermos dor 

- Obrigado pela tua colaboração – 
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ANEXO F 

Questionário sobre comportamentos das crianças e jovens relativos a hábitos 

alimentares e saúde oral 
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QUESTIONÁRIO SOBRE COMPORTAMENTOS  

Este questionário faz parte de um estudo no contexto do Mestrado em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública da Escola Superior de Saúde/Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sob o tema 

geral “Capacitação das crianças e jovens para estilos de vida saudáveis no âmbito do Projeto + Social 

Escolhas 6ª Geração”. Desta forma pedimos-te que o leias e respondas a todas as questões de forma 

sincera. O questionário é anónimo e confidencial e o estudo só será possível com o teu contributo, pelo 

que agradecemos a tua colaboração e disponibilidade. 

As questões apresentadas são de resposta rápida. Coloca uma cruz na opção que para ti é verdadeira.  

 

Parte I (Dados sociodemográficos) 

1. Sexo 

□ Masculino 

□ Feminino 

5. Profissão da Mãe 

______________________________ 

2. Idade______ anos 6. Profissão do Pai 

______________________________ 

3. Habilitações literárias da Mãe 
 
□ Sem escolaridade 
□ Sabe ler e escrever 

□ 1º Ciclo (4ª classe) 

□ 2º Ciclo (6º ano) 

□ 3º Ciclo (9º ano) 

□Ensino Secundário 

□Ensino Superior 

 

7. Com quem vives? 

______________________________ 

 

4. Habilitações literárias do Pai 

□ Sem escolaridade 

□ Sabe ler e escrever 

□ 1º Ciclo (4ª classe) 

□ 2º Ciclo (6º ano) 

□ 3º Ciclo (9º ano) 

□ Ensino Secundário 

□ Ensino Superior 
 
 
 

8. Estado civil dos pais: 

□ Casados/União de facto 

□ Divorciados/ Separados 

□ Viúvo(a) 

□ Solteiro(a) 

Outro _______________________________ 

Nº do formulário: -------
------ 
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Parte II (Estilos de Vida) 

Saúde oral 
 
5. Quantas vezes escovas os dentes por dia? 
 
□ Uma vez por dia (1) 

□ Duas vezes por dia (2) 

□ Mais de duas vezes por dia (3) 

□ Nenhuma (4) 

□ Não sei (5) 

 
7. No último ano foste alguma vez ao dentista? 

□ Sim (1) 

□ Não (2) 

□ Não sei (3) 
 

 
6. Quantas vezes escovas os dentes antes de deitar? 
 
□ Todos os dias (1) 

□  Muitas vezes (4 a 6 dias por semana) (2) 

□  Poucas vezes (1 a 3 dias por semana) (3) 

□  Nunca (4) 

 

 

Obrigado pela tua disponibilidade! 

António Correia 

 

Hábitos alimentares 

1. Por dia fazes as seguintes refeições: 

□ Pequeno-almoço (1)  

□ Merenda da manhã (2) 

□ Almoço (3) 

□ Merenda da tarde (4) 

□ Jantar (5) 

□ Ceia (6) 

 
3. Consomes refrigerantes: 
 

□ Todos os dias (1) 

□ Às vezes (1 a 6 vezes por semana) (2) 

□ Nunca (3) 

 
2. Comes fruta e vegetais: 

□ Todos os dias (1) 

□ Às vezes (1 a 6 vezes por semana) (2) 

□ Nunca (3) 

4. Com que frequência consumiste bebidas com cafeína 
(café, ice tea, coca-cola, red bull) nos últimos 3 meses: 

□ Nunca (1) 

□ 1 ou 2 vezes (2) 
□ Diariamente (3) 

□ Semanalmente (4) 
□ Mensalmente (5) 



 

135 

ANEXO G 

Pedido de autorização 

 



 

 

 

 

 



 

137 
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ANEXO H 

Consentimento informado, livre e esclarecido 
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143 

 

ANEXO I 

Planos de sessão 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Formador: António Correia 

Orientadoras: Profª Maria João Monteiro; Enfª Vanessa Monteiro 

Tema: “Ideias em cima da mesa” 

População alvo: Representantes das crianças e jovens do bairro da Telheira, S. Vicente de Paula e Norad, participantes do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Data e hora: 23/11/2016 – 15:30 horas  

Local: UCC Vila Real 1 

Duração: 1h00m  

Objetivo geral: Envolver as crianças e jovens participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” na resolução das necessidades identificadas (baixa adesão à 
merenda da manhã e à ceia; baixo consumo de frutas e vegetais; elevado consumo de refrigerantes e bebidas com cafeína e a não escovagem dos dentes todos os dias 
antes de deitar, pela maioria dos participantes). 

Objetivo específicos: 
• Divulgar aos representantes dos bairros os problemas identificados na etapa do Diagnóstico de Situação; 
• Sensibilizar os representantes das crianças e jovens para a importância de uma alimentação saudável e bons hábitos na escovagem dos dentes antes de deitar; 
• Acolher as opiniões dos representantes dos bairros para a resolução dos problemas identificados. 

Fases/ Tempo Conteúdo Metodologia Atividades Pedagógicas Materiais Avaliação 

Introdução 
15 minutos 

- Acolher os representantes dos bairros; 
- Apresentação pessoal do formador e do 
Diagnóstico de Situação; 
- Apresentar os objetivos da sessão; 
- Apresentar as atividades a desenvolver durante a 
sessão. 

Expositivo    Avaliar se comunicação 
do formador teve 
impacto positivo nos 
participantes 
 
 

Desenvolvimento 
30 minutos 

 Conteúdos: 
- Abordagem sobre as necessidades de intervenção; 
- Importância de refeições saudáveis e da 
obrigatoriedade na escovagem dos dentes todos os 
dias antes de deitar; 
- Definição de estratégias de intervenção. 

- Expositivo   
- Participativo 
 
 

Dinâmica do Post-it - Cartolina  
- Marcadores; 
- Post-its; 
- Mesa e cadeiras 

Avaliar a importância 
dos conteúdos 
abordados para o 
desenvolvimento e 
exequibilidade do 
Projeto de Intervenção 

Conclusão 
15 minutos 

-Esclarecer dúvidas; 
-Solicitar a opinião dos representantes dos bairros 
acerca da importância e contributo da sessão; 
-Finalizar a sessão. 

- Expositivo  
- Participativo 

  Avaliar a sessão com 
recurso à opinião dos 
participantes 



 

 

Formador: António Correia 

Orientadoras: Profª Maria João Monteiro; Enfª Vanessa Monteiro 

Tema: Caça às refeições 

População alvo: Crianças e jovens dos bairros da Norad, Telheira e S. Vicente de Paula participantes do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Data e hora: Norad - 29/11/2016 (17 h); Telheira – 29/11/2016 (18:15 h); S. Vicente de Paula – 30/11/2016 (18 h) 

Local: Norad, Telheira e S. Vicente de Paula - Espaço do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Duração: 1h00m  

Objetivo geral: Capacitar as crianças e jovens participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” para hábitos alimentares saudáveis. 

Objetivo específicos: 
- Sensibilizar as crianças e jovens para a importância do número de refeições saudáveis que devem fazer diariamente; 
- Encorajar a aceitação da necessidade de fazer 6 refeições por dia; 
- Promover a compreensão da relação entre o número de refeições e a saúde; 
- Promover o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. 

Fases/ Tempo Conteúdo Metodologia Atividades Pedagógicas Materiais Avaliação 

Introdução 
15 minutos 

- Apresentação pessoal do formador; 
- Apresentar o tema e os objetivos da sessão; 
- Apresentar as atividades a desenvolver durante a 
sessão. 

Expositivo    Avaliar se a comunicação 
do formador teve impacto 
positivo nos participantes. 
 
 

Desenvolvimento 
30 minutos 

 Conteúdos: 
- Saber o nº de refeições a fazer diariamente; 
- Perceber a importância das refeições. 
 

- Expositivo   
- Participativo 
 
 

Dinâmica das refeições  - Canetas 
- Marcadores; 
- Fotocópias; 
- Pratos; 
- Fio de algodão. 

Avaliar a importância dos 
conteúdos abordados para 
a capacitação das crianças 
e jovens. 

Conclusão 
15 minutos 

- Esclarecer dúvidas; 
- Solicitar a opinião dos participantes acerca da 
importância e contributo da sessão; 
- Avaliação final da sessão. 

- Expositivo  
- Participativo 

Diário de bordo - Cartolina 
- Marcadores 

Avaliar a sessão com 
recurso à opinião dos 
participantes, escrevendo 
os pontos-chave no diário 

de bordo. 



 

 

Formador: António Correia 

Orientadoras: Profª Maria João Monteiro; Enfª Vanessa Monteiro 

Tema: Frutas e vegetais coloridos 

População alvo: Crianças e jovens dos bairros da Norad, Telheira e S. Vicente de Paula participantes do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Data e hora: Norad - 19/12/2016 (10 h); Telheira – 28/12/2016 (14 h); S. Vicente de Paula – 15/12/2016 (18 h) 

Local: Norad, Telheira e BSVP - Espaço do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Duração: 1h00m  

Objetivo geral: Capacitar as crianças e jovens participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” para o consumo de frutas e vegetais.  

Objetivo específicos: 

- Sensibilizar as crianças e jovens para a importância de comer fruta e vegetais todos os dias; 
- Encorajar a aceitação da necessidade de comer pelo menos três peças de fruta e vegetais todos os dias; 
- Promover a compreensão da relação entre a fruta, os vegetais e a saúde. 

Fases/ Tempo Conteúdo Metodologia Atividades Pedagógicas Materiais Avaliação 

Introdução 
15 minutos 

- Apresentação pessoal do formador; 
- Apresentar o tema e os objetivos da sessão; 
- Apresentar as atividades a desenvolver durante a sessão. 

Expositivo    Avaliar se a comunicação do 
formador teve impacto 
positivo nos participantes. 
 

Desenvolvimento 
30 minutos 

 Conteúdos: 
- Vai ser apresentado um pequeno vídeo “Viva bem e com 

Saúde” onde serão abordado os benefícios das frutas e 
vegetais para a saúde. 
- Realização da “Dinâmica das frutas e vegetais 

coloridas”, os participantes irão colorir frutas e vegetais 
e de seguida vão colá-los numa cartolina. Seguidamente 
é-lhes perguntado porque devemos comer frutas e 
vegetais todos os dias, os seus benefícios para a saúde, a 
sua riqueza em fibras e vitaminas e ainda o seu baixo teor 
em gorduras.  
- Os participantes irão fazer a sua própria “salada de 

frutas”, com frutas da época e da região.  

 
- Expositivo   
- Participativo 
 
 

 
- Vídeo “Viva bem e com 

Saúde” 
- Dinâmica das frutas e 
vegetais coloridas  
- Faça a sua salada de frutas 

- Computador; 
- Retroprojetor; 
- Frutas; 
- Taça; 
- Copos e colheres de 
plástico. 

Avaliar a importância dos 
conteúdos abordados para a 
capacitação das crianças e 
jovens, para hábitos de 
consumir frutas e vegetais. 

Conclusão 
15 minutos 

- Esclarecer dúvidas; 
- Solicitar a opinião dos participantes acerca da 
importância e contributo da sessão; 
- Avaliação final da sessão. 

- Expositivo  
- Participativo 

Diário de bordo - Cartolina 
- Marcadores 

Avaliar a sessão com recurso 
à opinião dos participantes, 
escrevendo os pontos-chave 
no diário de bordo. 



 

 

 

Formador: António Correia 
Orientadoras: Profª Maria João Monteiro; Enfª Vanessa Monteiro 
Tema: Bebidas 5 Estrelas 
População alvo: Crianças e jovens dos bairros da Norad, Telheira e SVP participantes do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 
Data e hora: Norad - 22/12/2016 (14 h); Telheira – 29/12/2016 (10,30 h); Bairro S. Vicente de Paula – 03/01/2017 (18 h) 
Local: Norad, Telheira e BSVP - Espaço do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 
Duração: 1h00m  
Objetivo geral: Capacitar as crianças e jovens participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” para o consumo de bebidas saudáveis 
Objetivo específicos: 
- Sensibilizar as crianças e jovens para a importância de beber água e sumos de fruta naturais; 
- Sensibilizar as crianças e jovens para os malefícios dos refrigerantes e bebidas com cafeína; 
- Promover a compreensão da relação entre as bebidas saudáveis/refrigerantes e a saúde;  
- Encorajar a aceitação da necessidade de consumir bebidas saudáveis. 

Fases/ Tempo Conteúdo Metodologia Atividades Pedagógicas Materiais Avaliação 

Introdução 
15 minutos 

- Apresentação pessoal do formador; 
- Apresentar o tema e os objetivos da sessão; 
- Apresentar as atividades a desenvolver durante a sessão. 

Expositivo    Avaliar se a comunicação do 
formador teve impacto 
positivo nos participantes. 
 

Desenvolvimento 
30 minutos 

 Conteúdos: 
- apresentados dois vídeos onde foram abordados os 
malefícios para a saúde do consumo de refrigerantes e 
bebidas com cafeína 
- Abordagem aos benefícios do consumo de bebidas 
saudáveis, como sejam a água e os sumos naturais 
- Realização da “dinâmica dos açúcares escondidos” os 
participantes fizeram colagens numa cartolina, onde era 
feita a associação dos refrigerantes à quantidade de açúcar 
contida em cada um 
- Os participantes irão fazer a seu próprio “sumo natural 

de laranja”.  

 
- Expositivo   
- Participativo 
 
 

 
- Dinâmica dos açúcares 
escondidos 
 
- Realização do sumo 
natural de laranja pelos 
participantes 

- Canetas 
- Marcadores; 
- Fotocópias; 
- copos 
- laranjas 
- embalagens de 
sumos e 
refrigerantes vazias 
- fita cola  
- pacotes de açúcar 

Avaliar a importância dos 
conteúdos abordados para a 
capacitação das crianças e 
jovens, para hábitos de 
consumir bebidas saudáveis 

Conclusão 
15 minutos 

- Esclarecer dúvidas; 
- Solicitar a opinião dos participantes acerca da 
importância e contributo da sessão; 
- Avaliação final da sessão. 

- Expositivo  
- Participativo 

Diário de bordo - Cartolina 
- Marcadores 

Avaliar a sessão com recurso 
à opinião dos participantes, 
escrevendo os pontos-chave 
no diário de bordo. 



 

 

 

Formador: António Correia 

Orientadoras: Profª Maria João Monteiro; Enfª Vanessa Monteiro 

Tema: Saúde Oral 

População alvo: Crianças e jovens dos bairros da Norad, Telheira e SVP participantes do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Data e hora: Norad - 24/01/2017 (18 h); Telheira – 26/01/2017 (18 h); Bairro S. Vicente de Paula – 02/02/2017 (18 h) 

Local: Norad, Telheira e BSVP - Espaço do Projeto “ + Social Escolhas 6ª Geração” 

Duração: 1h00m  

Objetivo geral: Capacitar as crianças e jovens participantes do Projeto “+ Social Escolhas 6ª Geração” para a importância uma adequada saúde oral. 

Objetivo específicos: 

 - Sensibilizar as crianças e jovens para a importância da escovagem dos dentes; 
- Ensinar e demonstrar uma correta escovagem dos dentes; 
- Aconselhar sobre a frequência, tipo de escova a utilizar, quantidade de pasta dentífrica, mudança da escova e sobre hábitos alimentares favorecedores de aparecimento 
de cáries; 
- Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre saúde oral; 
- Encorajar a aceitação da necessidade de escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia e uma obrigatoriamente antes de deitar. 
 

Fases/ Tempo Conteúdo Metodologia Atividades Pedagógicas Materiais Avaliação 

Introdução 
15 minutos 

- Apresentação pessoal do formador; 
- Apresentar o tema e os objetivos da sessão; 
- Apresentar as atividades a desenvolver durante a 
sessão. 

Expositivo    Avaliar se a comunicação 
do formador teve impacto 
positivo nos participantes. 

Desenvolvimento 
30 minutos 

 Conteúdos: 

- Teatro itinerante “O dentinho e a bactéria”, com 
a finalidade de transmitir várias mensagens 
importantes e essenciais para uma boa higiene oral 
e assim, sensibilizar as crianças e jovens para a 
importância da uma boa saúde oral. 

- Expositivo   
- Participativo 
 
 

- Dinâmica para uma boa 
saúde oral, através de 
uma peça de teatro “O 

dentinho e a 

bactéria”, 
- Escovódromo 

- Computador; 
- Projetor; 
- Fotocópias; 
- Indumentária 
 

Avaliar a importância dos 
conteúdos abordados para 
a capacitação das crianças 
e jovens. 

Conclusão 
15 minutos 

- Esclarecer dúvidas; 
- Solicitar a opinião dos participantes acerca da 
importância e contributo da sessão; 
- Avaliação final da sessão. 

- Expositivo  
- Participativo 

Diário de bordo - Cartolina 
- Marcadores 

Avaliar a sessão com 
recurso à opinião dos 
participantes, escrevendo 
os pontos-chave no diário 
de bordo. 


