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RESUMO 

O presente relatório enquadra-se no âmbito da unidade curricular Estágio e Relatório do Mestrado em 

Enfermagem Comunitária, que tem como objetivo fundamental o desenvolvimento de competências do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. 

O estágio decorreu na Unidade de Cuidados na Comunidade Mateus e na Unidade de Saúde Pública do 

Agrupamento de Centros de Saúde Douro I Marão Douro Norte. 

Ao longo do estágio tivemos o privilégio de participar em várias atividades, nomeadamente na Semana 

Mundial do Aleitamento Materno, no Dia Mundial da Obesidade, no Congresso Internacional de Saúde 

2016, no projeto “COOL & SAFE”, no dia Mundial da Diabetes.  

De entre as diferentes atividades desenvolvidas, destacamos o processo de planeamento do estudo 

empírico no âmbito do Plano Nacional de Saúde Escolar, mais especificamente em Crianças com 

Necessidades de Saúde Especiais. 

O Plano Nacional de Saúde Escolar/2015 tem como objetivo contribuir para mais educação, mais saúde, 

mais equidade e maior participação e responsabilização de todos (as). Destina-se a toda a comunidade 

educativa, que compreende crianças, pessoal docente e não docente, pais/mães ou encarregados (as) de 

educação/cuidador. Neste sentido, a qualidade de vida das famílias/cuidadores de crianças com 

Necessidades de Saúde Especiais tem suscitado algumas preocupações, pois afeta diretamente as 

práticas parentais e, no limite, a qualidade de vida da criança. No futuro pretende-se com o 

desenvolvimento deste estudo avaliar o impacto físico, emocional e social do papel do cuidador das 

crianças com Necessidades de Saúde Especiais que frequentam um estabelecimento de ensino de 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário, abrangido pela Unidade de Cuidados na Comunidade Mateus. Para 

este estudo foi utilizado um questionário que compreendia as variáveis de caracterização 

sociodemográfica dos cuidadores e o questionário de avaliação da sobrecarga do cuidador informal. 

Palavras-chave: Necessidades de saúde especiais; Impacto físico, emocional e social do papel de 

cuidador (in)formal. 
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ABSTRACT 

This report is part of the curricular unit Internship and Report of the Masters in Community Nursing, 

which has as its fundamental objective the development of competencies of the nurse specialist in 

community nursing and public health. 

The stage took place in the community care unit of Matthew and the public health unit of the Group of 

Health Centers Douro I Marão Douro North. 

Along the stage had the privilege to participate in various activities, in particular the world breastfeeding 

week, on the World Day of obesity, the International Congress of 2016, Health in the project "COOL & 

SAFE", in World Diabetes Day. Among the various activities that were developed to highlight the 

planning process of the empirical study under the National Plan for Health Education more specifically 

in children with special health care needs. 

The National Plan of School Health/2015 aims to contribute to more education, more health, more 

fairness and greater involvement and accountability of all (as). It is intended that the entire educational 

community, which includes children, teaching and non-teaching staff, parents/mothers or guardians of 

education/caregiver. In this sense, the quality of life of families/caregivers of children with special health 

needs has raised some concerns, because it directly affects the parenting practices and, at the limit, the 

quality of life of the child. In the future it is intended with the development of this study to evaluate the 

impact of physical, emotional and social aspects of the role of caregivers of children with special health 

needs of attending an educational establishment of 1st Cycle 2nd Cycle 3rd Cycle and secondary, 

covered by the unit of care in the Community, Matthew. For this study will be used a questionnaire that 

includes the variables of sociodemographic characterization of caregivers and the questionnaire for the 

evaluation of the overload of informal caregivers. 

Keywords: Special health needs; impact of physical, emotional and social aspects of the role of caregiver 

(in)formal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório integra-se no Mestrado em Enfermagem Comunitária (MEC) 2015/2017, 

pretendendo ser o relato final de natureza reflexiva das atividades desenvolvidas e das 

competências adquiridas. 

A Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 27/2002, de 08 de novembro) tem como princípio geral a 

proteção da saúde, sendo este um direito dos indivíduos e da comunidade, que se efetiva pela 

responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do estado, em liberdade de procura e 

de prestação de cuidados. 

Segundo a Lei de Bases da Saúde, relativamente à política de saúde, está descrito que o objetivo 

fundamental é obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, 

independentemente da sua condição económica onde quer que vivam, bem como garantir a 

equidade na distribuição dos recursos e na utilização dos serviços. Ainda de acordo com a 

mesma lei, são tomadas medidas especiais relativamente a grupos sujeitos a maiores riscos, tais 

como as crianças, os adolescentes, as grávidas, os idosos, os deficientes, os toxicodependentes, 

os trabalhadores com profissões de risco (Lei n.º 27/2002, de 08 de novembro). 

Na Declaração de Munique (World Health Organization [WHO], 2000), assinada pelos 

representantes dos Ministros da Saúde dos membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

da Europa, é referido que:  

…os enfermeiros, podem ter um papel importante a desempenhar na sociedade 

como mais-valia na saúde pública das populações, dos nossos dias. Assim estes 

podem assegurar e providenciar um aumento da qualidade dos cuidados, da 

acessibilidade, da equidade e na eficiência dos cuidados de saúde dirigidos para 

os direitos e necessidades das pessoas de que cuidam. (p.42) 

É neste enquadramento que é fundamental apostar na formação pós-graduada de enfermeiros 

em áreas de especialização, especificamente na especialização em enfermagem comunitária e 

de saúde pública, cujo objetivo é desenvolver competências para a assistência de enfermagem 

avançada a grupos, famílias e comunidades. 

A realização desta especialização em enfermagem permite ao enfermeiro o desenvolvimento 

de competências que possibilitam a participação: 
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 …na avaliação multicausal e nos processos de tomada de decisão dos principais 

problemas de Saúde Pública e no desenvolvimento de projetos e programas de 

intervenção com vista à capacitação e «empowerment» das comunidades na 

consecução de projetos de saúde colectiva …. Deste modo intervém em múltiplos 

contextos, assegurando o acesso a cuidados de saúde eficazes, integrados, 

continuados e ajustados, nomeadamente a grupos especiais com necessidades 

específicas, decorrentes de contextos marcados por condições economicamente 

desfavoráveis ou por diferenças étnicas, linguísticas e culturais. (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2010) 

No Código Deontológico do Enfermeiro, especificamente no artigo 80.º, é referido que o 

enfermeiro deve assumir o dever de: “a) Conhecer as necessidades da população e da 

comunidade em que está inserido; b) Participar na orientação da comunidade e na busca de 

soluções para os problemas de saúde detectados; c) Colaborar com os outros profissionais em 

programas que respondam às necessidades da comunidade” (L. Nunes, Amaral & Gonçalves, 

2005, p.54). 

A enfermagem comunitária e de saúde pública é uma prática centrada na comunidade. As 

mudanças no perfil demográfico, nos indicadores de morbilidade e a emergência das doenças 

crónicas traduzem-se em novas necessidades de saúde, tendo sido reconhecido nos últimos 

tempos o papel determinante dos cuidados de saúde primários (CSP).  

Os CSP, enquanto pilar essencial do Serviço Nacional de Saúde (SNS), assumem importantes 

funções de promoção e proteção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na 

doença e servem de elo de ligação a outros serviços no sentido de ver garantida a continuidade 

dos cuidados.  

Nesta perspetiva, o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública 

(EEECSP) tem um papel fundamental na promoção da saúde dos indivíduos, famílias e 

comunidades, o que requer que este adquira um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

competências. O percurso de formação especializada permite intervir em vários contextos, 

participando na tomada de decisão dos principais problemas de saúde, assim como assegurar o 

acesso a cuidados de saúde eficazes, integrados, continuados e ajustados, nomeadamente a 

grupos sociais com necessidades específicas, proporcionando ganho efetivo em saúde.  

Assim, a especialidade de enfermagem comunitária e de saúde pública, 

tem como alvo de intervenção a comunidade e dirige-se aos projetos de saúde dos 

grupos a vivenciar processos de saúde/doença, processos comunitários e 

ambientais com vista à promoção da saúde, prevenção e tratamento da doença, 
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readaptação funcional e reinserção social em todos os contextos de vida. (OE, 

2011) 

Compete ao EEECSP a identificação das necessidades dos indivíduos/grupos (comunidade) que 

habitam numa determinada área geográfica e assegurar a continuidade de cuidados, criando as 

articulações necessárias, desenvolvendo uma prática de complementaridade com os outros 

parceiros comunitários. É neste contexto que se evidenciam as atividades de educação para a 

saúde (EpS), manutenção, restabelecimento, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados 

prestados aos indivíduos, famílias e grupos que constituem a comunidade (OE, 2010). 

O EEECSP, por excelência o especialista na formulação do diagnóstico de saúde de um 

grupo/comunidade e consequente intervenção, surge como facilitador das transições e 

adaptação a novos papéis e processos de saúde/doença, contribuindo para a saúde e bem-estar 

do indivíduo/família/grupo/comunidade.  

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

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

dinamização no sentido de ser capaz de desenvolver uma prática profissional autónoma e 

reconhecida socialmente.  

No âmbito da metodologia do planeamento em saúde, deve possuir competências para elaborar 

um diagnóstico de saúde, identificar prioridades de atuação e definir, executar e avaliar projetos 

de intervenção comunitária. A vida do ser humano é certamente o bem mais precioso da sua 

existência, no entanto, pode ser ameaçada pelos mais diversos fatores, em qualquer momento, 

e nos mais diversos contextos, o que torna imperativa a promoção da capacitação dos cidadãos 

para intervirem com autonomia e segurança nas situações que ameaçam a vida, fomentando 

uma sociedade saudável com consciência cívica, que permita a partilha de experiências 

educativas e formativas de modo a contribuir positivamente para a proteção da saúde e a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

Tendo por base o carácter profissionalizante da especialidade referida, as unidades curriculares 

de estágio constituem um momento distinto que, enriquecidas pela componente teórica, 

possibilitam um conhecimento (assimilação) científico desta área de especialização e a 

aquisição de competências inerente à prática de enfermagem comunitária. 

https://www.sinonimos.com.br/conhecimento/
https://www.sinonimos.com.br/assimilacao/
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Para o desenvolvimento deste estágio e consequente área de intervenção - crianças com 

Necessidades de Saúde Especiais (NSE), pesaram fatores de ordem pessoal e fatores 

institucionais.  

Os fatores de ordem institucional prendem-se com a pertinência de elaborar projetos que 

também sejam do interesse das instituições envolvidas. Assim, após reunião com os 

orientadores do estágio do MEC, constatou-se que seria pertinente a elaboração de um 

diagnóstico de situação sobre o “Impacto físico, emocional e social do papel do cuidador das 

crianças com necessidades de saúde especiais”, no sentido de poder intervir para a capacitação 

do desempenho do papel de cuidador e de alguma forma contribuir para uma melhor qualidade 

de vida dos encarregados de educação/cuidadores das crianças com NSE que frequentam as 

escolas (de 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário) abrangidas pela Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC) Mateus (unidade funcional do Agrupamento de Centros de Saúde [ACeS] 

Douro I - Marão e Douro Norte), sediada no Centro de Saúde (CS) Vila Real II. 

A realização deste relatório surge no âmbito do MEC, lecionado pela Escola Superior de Saúde 

(ESS) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e harmoniza-se com uma 

análise crítico-reflexiva das atividades desenvolvidas tendo como base a metodologia do 

planeamento em saúde e investigação científica, constituindo um documento fundamental para 

a obtenção do grau de mestre nesta área de especialização. 

Faz parte da sua estrutura uma breve introdução a que se segue uma breve contextualização dos 

cuidados de saúde primários; a terceira parte diz respeito à descrição e análise crítico-reflexiva 

das atividades desenvolvidas no âmbito da realização do estágio na UCC, e tendo como guia 

orientador o regulamento de competências específicas do EEECSP. Será descrito de forma mais 

pormenorizada o planeamento do estudo empírico intitulado “Impacto físico, emocional e 

social do papel do cuidador das crianças com necessidades de saúde especiais”, com 

explicitação do enquadramento teórico para a compreensão da temática e descrição do processo 

metodológico; a quarta parte integra as atividades desenvolvidas no contexto da Unidade de 

Saúde Pública (USP); na quinta parte elabora-se uma síntese conclusiva, a que se segue as 

fontes e referências bibliográficas que sustentam a elaboração deste trabalho/ relatório e os 

apêndices elaborados e anexos utilizados para efetivar as atividades desenvolvidas. 
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2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Tal como defendido pela OMS, em 2008, na medida em que os CSP representam o primeiro 

contacto com os serviços de saúde, estes devem estar universalmente acessíveis a todos os 

indivíduos e a todas as famílias da comunidade, permitindo melhorias na saúde individual e 

coletiva, e ganhos indiretos, como a redução dos custos e das desigualdades entre os subgrupos 

populacionais (Starfield & Shi, 2007). Em 1978, a Conferência Internacional de Alma-Ata 

sobre CSP da OMS, visou evidenciar a importância dos cuidados primários, bem como realçar 

o seu carácter insubstituível nos sistemas de saúde, tendo definido CSP como: 

cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocados ao 

alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade … fazem parte 

integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central 

e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e económico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contacto dos indivíduos, da família 

e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde 

são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e 

trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 

assistência à saúde. (OMS, 1979, p.3) 

Os CSP têm como principal função intervir nos problemas de saúde da comunidade, através da 

promoção e prevenção da saúde e do tratamento e reabilitação dos doentes/utentes, numa visão 

global, para além da medicina curativa, através de uma equipa multidisciplinar alargada (R. 

Nunes, 2009). A Conferência de Alma-Ata clarifica também que os CSP envolvem, para além 

do setor da saúde, todos os setores e aspetos relacionados com o desenvolvimento nacional e 

comunitário, sendo que o seu âmbito de atuação engloba: i) educação para a promoção da saúde 

e prevenção da doença; ii) promoção da educação para uma sexualidade responsável; iii) 

providenciar cuidados materno-infantis e programas de planeamento familiar; iv) promoção de 

uma alimentação e nutrição saudáveis; v) garantir condições sanitárias básicas à população; vi) 

implementação dos programas de vacinação obrigatórios; vii) prevenção das doenças 

endémicas da população; viii) prestar especial atenção às doenças mais frequentes; ix) garantir 

o acesso aos medicamentos necessários (OMS, 1979).  

Em Portugal, tiveram o seu início antes da criação do SNS, em 1971, e desde então os CS são 

a unidade estrutural base dos CSP, cobrindo todo o território nacional (Branco & Ramos, 2001; 

R. Nunes, 2009). Até à criação do SNS manteve-se a chamada “primeira geração” de CS, que 

atuava no âmbito da prevenção da doença e da saúde pública. O tratamento da doença e os 
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cuidados curativos eram prestados nos postos clínicos dos serviços médico-sociais das caixas 

de previdência (Branco & Ramos, 2001). Após 1983, a “segunda geração” de CS integrou os 

primeiros com os postos dos serviços médico-sociais. Esta geração perdurou até ao início dos 

anos 2000 (Branco & Ramos, 2001; R. Nunes, 2009). 

Pelo Decreto-Lei nº 60/2003, de 01 de abril, é criada a rede de CSP, que visava reorganizar a 

rede existente e proporcionar a cada cidadão o seu médico assistente. Com vista a garantir a 

equidade no acesso a cuidados de saúde e melhorar a eficiência na utilização dos recursos 

associados à saúde, propunha-se integrar na rede as entidades do setor privado que prestassem 

cuidados de saúde aos utentes do SNS e com quem fossem celebrados acordos de cooperação 

(R. Nunes, 2009). Tal não veio a acontecer devido à revogação do decreto-lei.  

No entanto, seguiu-se uma reforma profunda no setor da saúde, tendo por base oito áreas 

prioritárias de ação: i) reconfiguração e autonomia dos CS; ii) implementação de USFs; iii) 

reestruturação dos serviços de saúde pública; iv) outras dimensões de intervenção na 

comunidade; v) implementação de unidades locais de saúde (ULS); vi) desenvolvimento dos 

recursos humanos; vii) desenvolvimento de sistemas de informação; viii) mudança e 

desenvolvimento de competências.  

Esta adquire base legal em 2008, pelo Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro. Foram 

criados os ACeS, definidos como serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por diferentes unidades funcionais, que agrupam um ou mais CS, visando a 

garantia de maior acessibilidade, proximidade e qualidade nos cuidados de saúde. Segundo 

Pisco (2011), coordenador da Missão para os Cuidados de Saúde Primários (grupo de trabalho 

responsável pela implementação da reforma), a reestruturação dos CS obedece aos princípios 

de contratualização de uma carteira básica de serviços, meios de diagnósticos descentralizados 

e sistema retributivo que premeie a produtividade, acessibilidade e qualidade. 

Os ACeS foram criados no sentido de servir os cidadãos (primeiro acesso) à prestação de 

cuidados de saúde, assumindo importantes funções de promoção da saúde e prevenção da 

doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados (Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro). 

As unidades funcionais que constituem os CS/ACeS, são: as USF, as unidades de cuidados de 

saúde personalizados (UCSP), as UCC, as USP e as unidades de recursos assistenciais 

partilhados (URAP). Estas são constituídas por uma equipa multiprofissional, devendo garantir 
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a intercooperação entre as unidades funcionais do CS e do ACeS (Decreto-Lei nº 28/2008, de 

22 de fevereiro). O mesmo documento define como âmbito de intervenção dos CS: i) 

comunitário e de base populacional; ii) personalizado, com base na livre escolha do médico de 

família pelos utentes; iii) exercício de funções de autoridade de saúde. Em cada CS funciona, 

pelo menos, uma USF ou UCSP e uma UCC e cada ACeS tem somente uma USP e uma URAP 

(Figura 1). 

  

Figura 1. Modelo organizacional dos CSP  

(Adaptado de Pisco, 2008) 

Os ACeS compreendem várias unidades funcionais, entre as quais a UCC, que presta cuidados 

de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às 

pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física 

e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e atua ainda na EpS, na 

integração em redes de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2015, de 14 de outubro, para fins de saúde comunitária e 

de apoio domiciliário, são abrangidas por cada CS as pessoas residentes na respetiva área 

geográfica, ainda que temporariamente. Alguns municípios têm sublinhado a necessidade de as 

funções e competências no âmbito dos cuidados na comunidade se situarem num nível mais 

próximo dos cidadãos. 

O ACeS Douro Norte, criado pela Portaria n.º 273/2009, de 19 de março, abrange a área 

geográfica (Figura 2) correspondente aos sete concelhos seguintes: Alijó, Mesão Frio, Murça, 

Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. 
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Figura 2. Área geográfica do ACeS Douro Norte 

(Relatório de atividades 2013, Douro Norte - ACeS) 

O ACeS Douro I - Marão e Douro Norte integra diferentes unidades funcionais nas quais está 

o CS Vila Real II, entre outras.  

O CS Vila Real II, localizado na Rua dos Três Lagares - Quinta da Redonda – Mateus, dispõe 

de UCC, UCSP, USF Fénix e Nova Mateus. O CS Vila Real II pertencendo ao ACeS Douro I – 

Marão e Douro Norte que é administrado pela Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, 

instituto público que garante o acesso à prestação de cuidados de saúde na região norte do país 

e é constituída por uma rede de hospitais, CS e ULS.  

A realização do estágio tem como finalidade o desenvolvimento de competências na prestação 

de cuidados especializados em enfermagem comunitária e de saúde pública, através da 

reconstrução e aplicação de saberes em contexto prático, numa perspetiva de procura constante 

de desenvolvimento pessoal e académico e das próprias instituições e serviços, tal como 

preconizado no plano de estudos do MEC (2016). Segundo o mesmo plano de estudos, os 

objetivos a serem alcançados, são: i) planear, executar e avaliar atividades no âmbito dos 

programas nacionais de saúde; ii) conceber, planear, implementar e avaliar projetos de 

intervenção com vista à capacitação e autonomia das comunidades na consecução dos seus 

projetos de saúde; iii) aplicar a metodologia do planeamento em saúde e participar na recolha, 

sistematização e transmissão da informação necessária à tomada de decisão política sobre as 

necessidades em saúde. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA UNIDADE DE CUIDADOS NA 

COMUNIDADE E APRECIAÇÃO CRÍTICA DAS COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO 

ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA  

De acordo com a legislação vigente, os ACeS, regulamentados pelo Decreto-Lei nº 28/2008, de 

22 de fevereiro, compreendem uma variedade de unidades funcionais de prestação de cuidados 

de saúde, nas quais se enquadram as UCC. 

A UCC Mateus (Figura 3), criada a 06 de setembro de 2010, presta cuidados de saúde e apoio 

psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e 

grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou 

doença que requeira acompanhamento próximo, e atua ainda na EpS, na integração em redes 

de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção, de acordo com o 

Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro.  

 

Figura 3. Logotipo do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 

(http://justnews.pt/artigos/ecci-da-unidade-de-cuidados-na-comunidade-ucc-mateus-o-principal-foco-esta-no-cuidador/#.V7rs

N7d0zcs) 

A UCC Mateus é uma das unidades funcionais do CS Vila Real II que integra o ACeS Douro I 

- Marão e Douro Norte, composta por uma equipa multidisciplinar e ambiciosa constituída por 

12 profissionais, cuja finalidade é a de contribuir para a melhoria continuada da qualidade dos 

cuidados de saúde, tornando-os mais acessíveis, adequados, efetivos, eficientes, respondendo 

às expectativas dos cidadãos e dos profissionais, oferecendo e prestando melhores cuidados e, 

desta forma, melhor saúde. Pretende ser uma unidade de referência a nível do norte e do país. 

De entre a equipa, salientamos: dois enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária e 

de saúde pública; uma enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica; dois enfermeiros 

especialistas em enfermagem de reabilitação; uma enfermeira graduada; quatro técnicos 
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superiores (1 psicólogo; 2 serviço social; 1 nutricionista); um médico de medicina geral e 

familiar e dois assistentes operacionais. 

A UCC Mateus, conforme o Despacho nº 10143/2009, de 16 de abril, tem por missão contribuir 

para a melhoria do estado de saúde da população da sua área geográfica (Figura 4) de 

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

o cumprimento da missão do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte. 

A UCC Mateus assegura respostas integradas, articuladas, diferenciadas, de grande 

proximidade às necessidades em cuidados de saúde e sociais da população onde está inserida e 

rege-se pelos seguintes princípios: cooperação; solidariedade e trabalho de equipa; autonomia 

assente na auto-organização funcional e técnica; e articulação efetiva com as outras unidades 

funcionais do ACeS.  

 

Figura 4. Concelho de Vila Real e delimitação da área geográfica da UCC Mateus 

(adaptado - http://geneall.net/images/maps/map_271.gif) 

A UCC Mateus, como já referido, está inserida no CS Vila Real II (Figura 5), assim como a 

UCSP Mateus e duas USF “Fénix” e “Nova Mateus”. O CS Vila Real II faz parte do ACeS 

Douro I - Marão e Douro Norte. Tem como área de abrangência, 11 freguesias do concelho de 

Vila Real: Abaças, Andrães, Arroios, Folhadela, Guiães, Mateus, União das Freguesias de 

Constantim e Vale de Nogueiras; União das Freguesias de Mouçós e Lamares; União das 

Freguesias de Nogueira e Ermida; União das Freguesias de São Tomé do Castelo e Justes e 

União das Freguesias de Vila Real, distribuídas por uma superfície de aproximadamente 182 

Km2, com uma população inscrita de 27 844 utentes.  
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Figura 5. Centro de Saúde Vila Real II 

(https://www.google.com/maps) 

A carteira de serviços da UCC Mateus, ou seja, as intervenções em programas no âmbito da 

proteção e promoção de saúde e prevenção de doenças na comunidade, são as seguintes:  

-  Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), tem como áreas de intervenção a saúde 

individual e coletiva, a inclusão escolar, ambiente escolar e os estilos de vida. Nele está 

inserido o Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE), pretende promover 

comportamentos alimentares saudáveis e contribuir para um ambiente promotor da saúde, em 

especial no que se refere à alimentação. O Programa Escolas Livres de Tabaco (PELT), foi 

elaborado pela Área de Promoção e Proteção da Saúde do departamento de saúde pública 

(DSP) da ARS Norte em parceria com a Direção Regional de Educação do Norte, em 2006. É 

um programa que pretende evitar ou atrasar a idade de início do consumo de tabaco nos jovens 

escolarizados e tem como objetivos: incluir a prevenção e controlo do tabagismo no currículo 

escolar; promover a cessação tabágica junto da comunidade escolar; formar os professores em 

tabagismo; dotar os alunos de competências para a adoção de estilos de vida saudáveis; 

colaborar com a comunidade em geral na promoção e criação de ambientes saudáveis…. O 

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE), é um programa 

regional de educação sexual em saúde escolar que se deu início há cerca de oito anos, 

promovido pela ARS Norte, através do seu DSP, em parceria com a Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares – Delegação do Norte (DGEstE), que apoia a implementação da 

educação sexual nas escolas, de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo o trabalho 

conjunto entre os profissionais de educação e de saúde escolar. As principais finalidades deste 

programa são aumentar os fatores de proteção e diminuir os comportamentos de risco dos 

alunos da região norte em relação à sexualidade. O PRESSE foi recentemente galardoado, em 

http://uccmateus.nunocanelas.com/programas.aspx
http://uccmateus.nunocanelas.com/programas.aspx
http://uccmateus.nunocanelas.com/programas.aspx
http://uccmateus.nunocanelas.com/programas.aspx
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cerimónia decorrida em Singapura (22-25 de maio 2015), com o Primeiro Prémio de 

Excelência e Inovação em Educação Sexual (Figura 6). 

 

Figura 6. XXII Congresso Mundial da Associação Mundial de Saúde Sexual 

(http://www.presse.com.pt/eventos) 

- Programa Nacional de Prevenção de Acidentes (PNPA), tenciona contribuir para a obtenção 

de ganhos em saúde, através de ações que promovam comportamentos seguros e competências 

específicas para lidar com o risco de acidente, integrando as atividades do setor da saúde com 

as de outros setores, prevenindo assim acidentes não intencionais; 

- Programa Nacional de Luta contra a Obesidade (PNLCO), tem como principal objetivo 

prevenir a obesidade em Portugal bem como promover uma alimentação saudável, de forma 

a que se tornem hábitos no presente e no futuro; 

- Programa Nacional Promoção Saúde Oral (PNPSO), é um programa que, para além de se 

dirigir a crianças, contempla também as mulheres grávidas, em vigilância pré-natal no SNS, 

aos idosos com mais de 65 anos e ainda aos doentes/utentes infetados com o VIH/SIDA, tem 

como objetivos a redução da incidência e da prevalência das doenças orais 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. 

- Programa Nacional Saúde Reprodutiva (PNSR), abrange áreas de Planeamento Familiar, 

Vigilância Pré-Natal, Diagnóstico Pré-Natal, Interrupção Voluntária da Gravidez e Procriação 

Medicamente Assistida; 

http://uccmateus.nunocanelas.com/programas.aspx
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- Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), pretende promover 

o estado de saúde da população portuguesa, atuando num dos seus principais determinantes, 

a alimentação.  

A contextualização das principais atividades em que a UCC Mateus está envolvida foi para nós 

muito importante e enriquecedor na medida em que permitiu uma melhor adequação aos 

objetivos estabelecidos para este estágio, com início a 19 setembro e término a 15 de dezembro 

de 2016, e no decurso do qual adquirimos conhecimentos e desenvolvemos competências 

enquanto futuros EEECSP. No decorrer do estágio participamos em diferentes atividades, 

algumas organizadas pela UCC Mateus, contribuindo para a concretização do seu plano de ação 

e que se encontravam em diferentes fases de desenvolvimento. Apesar de não ser possível 

acompanhá-las desde a sua génese, devido ao curto tempo de estágio, demonstramos sempre 

interesse em participar e colaborar com toda a equipa. 

Ficou a perceção clara de que, isoladamente, o EEECSP dificilmente será bem-sucedido na sua 

missão e de que a enfermagem comunitária é área de especialização em enfermagem que se 

enriquece com o cooperativismo coletivo e com abordagens multissetoriais. 

3.1. Semana Mundial do Aleitamento Materno  

A equipa da UCC Mateus do CS Vila Real II do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte 

participou (ações organizadas na comunidade) na Semana Mundial do Aleitamento Materno 

(SMAM) 2016, de forma a contribuir nas boas práticas de saúde.  

Em 2016, o tema da comemoração da SMAM foi “Amamentação: Uma chave para o 

Desenvolvimento Sustentável”, que abordou o aleitamento em relação à sustentabilidade e a 

“sua importante contribuição para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável”, com 

foco nos seguintes temas: nutrição/segurança alimentar; saúde, bem-estar e sobrevivência; meio 

ambiente e as alterações climáticas; produtividade, capacitação e proteção social; parcerias 

sustentáveis e estado de direito. 

Desde 1991, a OMS, em associação com a United Nations Children's Fund (UNICEF), tem 

vindo a empreender um esforço mundial no sentido de proteger, promover e apoiar o 

aleitamento materno. 
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Em março de 2004, a UNICEF divulgou um boletim informativo sobre os benefícios do 

aleitamento materno, com base em mais de 90 publicações, expressamente selecionadas, 

relativas a resultados de investigação posteriores a 1990. 

A equipa da UCC Mateus na SMAM, teve como objetivo intervir de forma a informar as 

pessoas (grávidas e jovens/estudantes das escolas de Vila Real) sobre as novas metas de 

desenvolvimento sustentável e como elas se relacionam com a amamentação e a alimentação 

complementar. Transmitir a importância da amamentação no desenvolvimento do ser humano, 

envolver e colaborar com várias equipas (entidades), em torno da promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno. 

Ao participar na SMAM, achamos relevante a realização de um trabalho em powerpoint sobre 

o tema “Semana Mundial do Aleitamento Materno” (Apêndice A). Com a realização deste 

trabalho pretendíamos relembrar/refletir e adquirir novos conhecimentos acerca do tema e 

proporcionar aos participantes (grávidas, crianças/estudantes…), juntamente com a equipa da 

UCC Mateus, uma oportunidade única para troca de conhecimentos durante a semana do 

aleitamento materno.  

3.2. Dia Mundial da Obesidade 

A obesidade é uma das preocupações que remontam ao tempo de Hipócrates. Dizia que os 

homens obesos morriam mais cedo que os homens não obesos. A obesidade, em tempos, 

considerada como um problema estético, mais do que médico, é hoje, reconhecida como um 

problema preocupante de saúde pública (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2002; WHO, 2000). 

Atualmente, a obesidade infantil e o excesso de peso na infância e adolescência representam 

um grande problema de saúde pública em todos os países desenvolvidos e preocupam cada vez 

mais os órgãos responsáveis pela saúde, devido ao crescimento célere da sua prevalência e ao 

seu aparecimento como uma questão de importantes repercussões biopsicossociais.  

Segundo a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, 2012), “a obesidade é um dos 

principais problemas de saúde pública no mundo inteiro” (p.6).   Um dos parâmetros mais 

utilizados é o Índice de Massa Corporal (IMC), uma razão simples entre o peso e a altura que é 

frequentemente usada para classificar a obesidade em adultos. É definida como o peso em 

quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros (kg/m2) e fornece, segundo a OMS, a 

medida de obesidade mais útil a nível populacional.  
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A classificação da OMS de acordo com o IMC (Figura 7), a obesidade é definida por um 

IMC≥30, mas inclui subdivisões, reconhecendo o facto de que a abordagem e as opções 

terapêuticas devem ser diferentes quando o IMC é superior a 35. O IMC permite, de uma forma 

rápida e simples, dizer se um indivíduo adulto tem baixo peso, peso normal ou excesso de peso, 

pelo que foi adotado internacionalmente para classificar a obesidade. A obesidade classifica-se, 

assim, em três classes (Classe I; Classe II; Classe III). 

Existe ainda uma relação entre as classes referidas de obesidade e o risco de comorbilidades, 

conforme está representado na Figura 7. 

Classificação  IMC (Kg/m2) Risco de comorbilidades  

Baixo Peso 

 

<18.5 

 

Baixo (mas risco aumentado  

de outros problemas clínicos)  

Variação Normal 18.5 - 24.9 Médio 

Pré-Obesidade 25.0 - 29.9 Aumentado 

Obesidade Classe I 30.0 - 34.9 Moderado 

Obesidade Classe II 35.0 - 39.9 Grave 

Obesidade Classe III ≥ 40.0  Muito grave 

 

Figura 7. Classificação da obesidade no adulto em função do IMC e risco de comorbilidades 

(http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/08/Programa-Nacional-de- 
Combate-%C3%A0-Obesidade.pdf) 

Estudos científicos demonstram que mais de 35% das crianças com idades entre os 6 e os 8 

anos têm IMC elevado para a idade e sexo e que mais de 14% já são obesas. Outros trabalhos 

que incidem no mesmo âmbito mostram que, na população entre os 10 e os 18 anos, o excesso 

de peso é superior a 30% e a obesidade cerca de 8%. Em relação à população adulta entre os 18 

e os 64 anos, aqueles indicadores são de 54% para o excesso de peso e de 14% para a obesidade 

(Direção-Geral da Saúde [DGS], 2015).  

A prevalência deste problema em crianças tem vindo a aumentar, existindo evidência de que a 

obesidade infantil é um fator de risco na idade adulta.  

De acordo com o Programa Nacional de Combate à Obesidade (DGS, 2015), os fatores que 

determinam este desequilíbrio são complexos e incluem fatores genéticos, metabólicos, 

ambientais e comportamentais.  

Em Portugal, em maio de 2007 foi lançada a Plataforma Contra a Obesidade, que enquadra o 

contexto do combate à obesidade no campo da prevenção e visa uma redução da prevalência de 

obesos em Portugal, assim como uma acentuada melhoria nos hábitos de saúde dos portugueses.  
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Também, em maio de 2007, foi levada a cabo, no nosso país, uma iniciativa da Comissão de 

Saúde da Assembleia da República, no âmbito da obesidade, encarada como uma epidemia do 

século XXI. Esta ação partiu dos partidos políticos com assento na Assembleia da República e 

envolveu múltiplos setores públicos e privados interessados nesta problemática, tendo como 

intervenientes representantes da OMS, da Sociedade Portuguesa de Obesidade, das indústrias 

portuguesas agroalimentares, da Associação Portuguesa de Anunciantes, do Ministério da 

Educação e organismos ligados ao Ministério da Saúde, tais como a DGS e diversos núcleos 

especializados de hospitais portugueses.  

“Em Portugal, cerca de 32% das crianças com idades compreendidas entre os 7 e 9 anos 

apresentam excesso de peso, sendo 11% obesas. Além disso, 24% das crianças em idade pré-

escolar apresentam excesso de peso e 7% são obesas. Na idade adulta, os indicadores são ainda 

mais preocupantes, uma vez que 50% da população tem excesso de peso, sendo 15% obesa” 

(Plataforma contra a Obesidade, 2017). 

As regiões com maior prevalência de obesidade são a Região Autónoma dos Açores (30,4%), 

seguida do Alentejo (28,2%), Área Metropolitana de Lisboa (22,5%), Madeira (22,3%), Norte 

(22%), Centro (20,1%) e Algarve (19,2%). Relativamente à pré-obesidade, a região Norte é a 

que apresenta maior prevalência (36,6%), seguida do Algarve (36,3%), Centro (36,2%), 

Madeira (35,9%), Alentejo (35,2%), Região Autónoma dos Açores (31,2%) e Área 

Metropolitana de Lisboa (31,1%) (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribuição espacial (por região NUTS II) da prevalência de obesidade e de pré-obesidade, ponderada

 para a distribuição da população portuguesa 

(Lopes et al., 2017) 
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No contexto geodemográfico do ACeS Douro I - Marão Douro Norte, em janeiro de 2017, a 

prevalência estimada de obesos foi de 8 717 doentes/utentes, sendo que 2 690 doentes/utentes 

obesos pertencem ao CS Vila Real II (Anexo A). 

A 11 de outubro de 2016 comemorou-se o Dia Mundial da Obesidade, uma doença crónica 

considerada um grave problema de saúde pública e que pode ser definida pelo excesso de 

gordura corporal. Alguns fatores responsáveis pelo aumento na incidência da obesidade, são: a 

prática de assistir/passar durante várias horas por dia a ver televisão e jogar (jogos-computador), 

abandono da prática do desporto (natação, correr,…), o abandono do aleitamento materno, a 

utilização de alimentos formulados na alimentação infantil e a dos alimentos/produtos 

processados. 

Segundo a DGS, “os produtos processados como as bolachas, biscoitos, bolos, cereais de 

pequeno-almoço, refrigerantes, sumos, iogurtes, entre outros, geralmente contêm excesso de 

açúcar….” (http://pontosdevista.pt/tag/dgs/). 

Realizámos um poster (Apêndice B) sobre a obesidade infantil com o objetivo de celebrar o 

“Dia Mundial da Obesidade”, bem como alertar todas as crianças/estudantes do 1º ciclo, 2º 

ciclo, 3º ciclo e secundário, abrangidas pela UCC Mateus, para os problemas causados pelo 

excesso de gordura corporal. 

Segundo a ACSS (2012), “a OBESIDADE é um dos principais problemas de saúde pública no 

mundo inteiro” (p.6). Na medida em que os EEECSP têm várias competências, nomeadamente 

estabelecer programas e projetos de intervenção, com o objetivo de resolver problemas, 

realizamos dentro do projeto “Aprender com Saúde” um projeto de intervenção sobre a 

obesidade infantil (Apêndice C). 

O projeto “Aprender com Saúde” consiste num programa educativo estruturado de capacitação 

de jovens para a educação interpares através do recurso a jogos para promover estilos de vida 

saudável (DGS, 2015), cuja subárea de atuação é em programas de educação parental e de 

promoção da literacia em saúde como estratégia na promoção da saúde e na autonomia das 

famílias e dos seus elementos, programas de planeamento familiar e promoção da natalidade, 

programas de promoção da saúde infantil e prevenção da doença, programas de promoção e 

apoio ao aleitamento materno (DGS, 2014). Tem como objetivo promover a saúde: prevenir a 

doença da comunidade educativa e reduzir o impacto dos problemas de saúde no desempenho 

escolar dos/as alunos/as; melhorar o nível de literacia em saúde e promover a adoção de estilos 
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de vida saudáveis; desenvolver competências nos jovens para a tomada de decisões 

responsáveis em saúde; implementar um programa formativo de educação interpares; 

desenvolver intervenções de educação interpares em todas as escolas aderentes (DGS, 2014). 

Uma vez que a DGS (2015) preconiza a capacitação da comunidade educativa para a adoção 

de estilos de vida saudável em diversas áreas de intervenção (saúde mental competências socio 

emocionais; educação para os afetos e a sexualidade; alimentação saudável e atividade física;  

higiene corporal e saúde oral; hábitos de sono e repouso; educação postural; prevenção do 

consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem como 

comportamentos aditivos sem substâncias; primeiros socorros e suporte básico de vida), 

realizámos o Poster do Projeto: “Aprender com Saúde” sobre a obesidade infantil (Apêndice D), 

para mais tarde, quando oportuno, apresentarmos à equipa da UCC Mateus com objetivo de 

prevenir a obesidade em crianças/estudantes do 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário, 

abrangido pela UCC Mateus (unidade funcional do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte). 

3.3. Congresso Internacional de Saúde 2016 

A comissão organizadora do Congresso Internacional de Saúde realizou na UTAD, na Escola 

Superior de Enfermagem de Vila Real, nos dias 13 e 14 de outubro de 2016, o congresso 

“Questões emergentes em saúde”.  

Com a realização deste congresso pretendiam proporcionar aos participantes uma oportunidade 

única para troca de conhecimentos sobre resultados de investigação e de boas práticas em 

diferentes áreas da saúde, bem como um ponto de encontro (in)formal onde profissionais 

comprometidos com uma visão estratégica e proativa para a saúde pudessem trocar opiniões, 

experiências, ideias, dúvidas, projetos atuais e futuros.  

Uma vez que nos foi dada a oportunidade de assistirmos a este congresso (Apêndices E e F) no 

âmbito de estágio realizámos um trabalho em powerpoint (Apêndice G), que é uma Sinopse do 

congresso a que assistimos. Com isto ambicionamos analisar/interpretar os temas do programa 

e transmitir (quando oportuno) as ideias mais importantes à equipa da UCC Mateus do CS Vila 

Real II do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, de forma a contribuir nas boas práticas de 

saúde (troca de informação). 
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3.4. Projeto “COOL & SAFE” 

O Projeto Cool & Safe é dirigido aos jovens universitários da UTAD e visa desenvolver 

competências pessoais e sociais, enquanto fatores de proteção de comportamentos de risco 

associados à infeção VIH/SIDA e outras infeções sexualmente transmissíveis (IST); consumo 

de tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas e acidentes de viação. 

Segundo a OMS, droga “é toda a substância que, pela sua natureza química, afeta a estrutura e 

funcionamento do organismo” (OMS, 1997, cit. por L. Fernandes, 1997, p.10). 

A OMS referiu ainda que o consumo de bebidas alcoólicas no continente europeu tem vindo a 

aumentar, sendo que os países da União Europeia (UE) ocupam os primeiros lugares (WHO, 

2012). 

A propagação dos comportamentos de risco no ensino superior, nomeadamente o aumento da 

ingestão de álcool nos estudantes, leva-nos a tentar compreender as causas deste 

comportamento, assim como os seus efeitos a nível do desempenho académico do jovem adulto 

no ensino superior. 

O álcool é uma das substâncias psicoativas mais precocemente consumidas pelos jovens. Os 

primeiros consumos, que há uma década aconteciam por volta dos 15 a 16 anos, atualmente já 

ocorrem com 53% dos adolescentes entre 10 e 12 anos (Pechansky, Szobota & Scivoletto, 2004). 

A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos (segundo o Decreto-Lei nº 

50, de 16 de abril) mas é comum entre jovens o consumo, muitas das vezes abusivo, de álcool 

em festas, reuniões de amigos e familiares, por vezes, com o incentivo dos próprios pais ou 

responsáveis.  

O consumo de tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas pelos jovens, é um problema que 

preocupa a sociedade, mesmo assim é tolerado em contextos de lazer e familiar. Nos jovens, o 

álcool aparece em determinadas ocasiões como um fator mediador no processo de 

desenvolvimento, podendo levar a comportamentos de risco. 

Estudantes que consomem bebidas alcoólicas regularmente, ou mesmo os que apresentam 

patologias relacionadas com o consumo, são suscetíveis de ter múltiplos problemas associados 

a drogas, para além de tenderem a estar integrados nos critérios de perturbação anti-social da 

personalidade (Schuckit, 1998). 
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Mello, Barrias e Breda (2001), referem Portugal como um país vinícola, mas o consumo de 

cerveja e bebidas destiladas merecem também especial atenção, marcado pela publicidade 

através de mensagens que associam o consumo a uma imagem de poder, sedução e afirmação 

pessoal. Os mesmos autores acrescentam que, em Portugal, onde a cultura da vinha tem 

tradições antigas, o álcool tem o seu lugar assegurado, datas festivas ou não, fazendo parte 

integrante da cultura portuguesa, de fácil acesso e promotor respeitado da comunicação social. 

A região do Douro é a primeira região demarcada de vinho no mundo e a fundação da Real 

Companhia pelo Marques de Pombal no século XVIII foi fundamental para a importância do 

vinho do Porto como riqueza nacional e ex-libris de todo um povo. 

Um dos trabalhos de maior relevo em Portugal é o da Equipa Aventura Social & Saúde (Matos, 

Diniz & Simões, 2010), referente ao Health Behaviour in Schoolaged Children. Este é um 

estudo com dados nacionais dos problemas emergentes e contextos sociais, colaborativo da 

OMS, realizado de quatro em quatro anos por uma rede social de profissionais ligados à saúde 

e educação, que pretende estudar os estilos de vida dos adolescentes e os seus comportamentos 

nos vários cenários das suas vidas. Neste estudo, é aplicado um questionário onde está presente 

um conjunto de questões demográficas e outras relacionadas com as expectativas de futuro, 

histórias de consumo de álcool, tabaco e drogas, prática de exercício fisco e hábitos alimentares. 

No relatório da Aventura Social & Saúde (Matos et al., 2010), Portugal está colocado entre os 

44 países integrados desde 1996 e membro associado desde 1998, quando foi realizado o 

primeiro estudo no nosso país. Um dos estudos mais recente foi em dezembro de 2010, este 

questionário foi aplicado em 191 escolas, numa amostra de 5.050 alunos. Este estudo teve o 

objetivo de analisar os estilos de vida dos alunos, ligados à saúde e risco. A amostra era 

constituída por 52,3% jovens do sexo feminino, e 47,7 % do sexo masculino frequentando o 6.º 

(30,8%), 8.º (31,6%) e do 10.º ano (37,6%). A média de idade foi de 14 anos e 94,4% possuíam 

a nacionalidade portuguesa. O nível de instrução dos pais maioritariamente referido é o 2.º e 3.º 

ciclo. No estudo de 1998, o estado de “embriaguez” correspondeu a 2,2%, no ano de 2002 

correspondeu a 2,5%, no ano de 2006 correspondeu a 2,8% e, no último estudo realizado em 

2010, correspondeu a 2,4%. De acordo com o exposto, os autores concluíram que a saúde dos 

adolescentes portugueses refletem as mudanças contemporâneas pois, o consumo regular de 

álcool (mas não o seu abuso episódico) continua a diminuir. Para além disto, a saúde dos jovens 

adolescentes refletem uma situação favorável, sendo necessário estarmos atentos à questão do 

consumo do álcool. 
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Dimeff, Baer, Kivlahan e Marlatt (2002), referiram que a ingestão pesada de bebidas alcoólicas 

entre estudantes universitários representa um problema de saúde pública. 

Pillon, O’Brien e Chavez (2005), voltaram a sua atenção e estudos para o estudante universitário 

em contexto de festividades académicas, uma vez que nesses ambientes o álcool está sempre 

presente, proporcionando para alguns, o momento e a oportunidade da experiência do consumo 

abusivo. 

A adaptação do estudante ao ensino superior está intimamente ligada ao facto deste pertencer a 

um grupo em que, muitas vezes, a maioria dos seus membros consome álcool frequentemente. 

Esta integração pode levar a que o indivíduo tenda a adotar este comportamento (Orford, 

Krishanan, Balaam, Everitt & Graaf, 2004). Considerando o álcool uma droga social, o seu 

consumo entre os jovens surge como um processo de socialização e convívio (A. Sequeira, 

2006). 

No dia 20 de outubro de 2016 participamos na Semana Académica de Vila Real (Apêndice H) 

juntamente com uma colega do CS de Vila Real I. Uma vez que este projeto é direcionado aos 

jovens universitários, procuramos atuar na prevenção visando sobretudo a minimização dos 

riscos, destacando-se: transmissão de informação sobre os métodos contracetivos, prevenção 

de IST, consumo de álcool; esclarecimento de dúvidas colocadas pelos estudantes; distribuição 

de material informativo; disponibilização de preservativos; realização e confronto com o valor 

do teste de alcoolémia e referenciação de casos para estruturas de apoio mais especializadas. 

Constata-se da nossa participação que é necessário intervir precocemente, desmistificando as 

raízes culturais ligadas ao consumo, uma vez que a bebida alcoólica faz parte dos rituais mais 

simples da sociedade portuguesa. Cabe aos profissionais de saúde, comunicação social e escolas 

entre outros, trabalhar em sistema multidisciplinar na sensibilização e esclarecimentos para 

evitar danos e consequências graves no futuro. Quando há iniciativa do abuso de uma substância, 

o ser humano deixa de ser responsável por si, e neste sentido, é necessário inverter algumas 

crenças sobre o consumo (álcool, drogas…). 
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3.5. Dia Mundial da Diabetes 

A diabetes é uma doença crónica cada vez mais frequente na nossa sociedade, e a sua 

prevalência aumenta muito com a idade, atingindo ambos os sexos e todas as idades. A diabetes 

é caracterizada pelo aumento de glicose no sangue (hiperglicemia). A hiperglicemia deve-se, 

em alguns casos, a insuficiente produção, noutros a insuficiente ação da insulina e, 

frequentemente, a combinação destes dois fatores. As pessoas com diabetes podem vir a 

desenvolver uma série de complicações. É possível reduzir os seus danos através de um controlo 

rigoroso da hiperglicemia, da hipertensão arterial, da dislipidemia, entre outros, bem como de 

uma vigilância periódica dos órgãos mais sensíveis (retina, nervos, rim, coração, etc.) 

(Sociedade Portuguesa de Diabetologia [SPD], 2015). 

Segundo a OMS, corroborado pela SPD (2015), em 2006 houve cerca de 171 milhões de 

pessoas doentes (diabetes), e esse índice aumentou rapidamente. É estimado que em 2030 esse 

número dobre. A diabetes mellitus ocorre em todo o mundo, mas é mais comum (a diabetes tipo 

II) nos países mais desenvolvidos.  

Segundo a OMS, é já a quarta principal causa de morte na maior parte dos países desenvolvidos. 

Segundo a mesma fonte, a cada 10 segundos morre uma pessoa vítima da doença o que pode 

conduzir a uma redução da esperança média de vida, pela primeira vez em 200 anos (SPD, 

2015). 

No âmbito do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, a DGS vem realçar a 

importância da educação estruturada (educação terapêutica) no tratamento do doente/utente 

(família) com diabetes mellitus, definindo educação terapêutica como “o processo educativo 

preparado, desencadeado e efectuado por profissionais de saúde, devidamente capacitados, com 

vista a habilitar o doente/utente e a sua família a lidar com uma situação de doença crónica, 

como a diabetes, e com a prevenção das suas complicações” (DGS, 2000). 

A análise do conceito EpS tem originado diversas definições, mas semelhantes na sua essência. 

Segundo Rodrigues, Pereira e Barroso (2005), podemos defini-la como um processo sistemático 

de ensino e aprendizagem, orientado para a aquisição fácil, para a eleição e manutenção de 

práticas saudáveis, evitando os comportamentos de risco ou como toda a combinação de 

experiências de aprendizagem planeada, destinada a facilitar as mudanças voluntárias para uma 

vida saudável. O educador de saúde é um (profissional de saúde) especialista da equipa de saúde 

que conhece as questões sociais e políticas urgentes, assim como a natureza e a causa do 
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comportamento humano, e diagnostica as questões de saúde numa perspetiva pedagógica, com 

estratégias de intervenção educativa, através de uma metodologia programada e cientificamente 

avaliada. 

Ainda, os mesmos autores referem que a EpS deve centrar-se nas capacidades individuais e dos 

grupos, oferecendo conhecimentos que influenciem a mudança de atitudes de forma voluntária 

e não manipulada, como acontece noutro tipo de atividades, como na publicidade, e que tão 

facilmente atingem os indivíduos, em especial os mais vulneráveis como, por exemplo, as 

crianças e jovens, que ainda se encontram em fase de desenvolvimento de competências para a 

capacidade de decisão e proteção.  

Os alvos principais da EpS são as atitudes e os comportamentos de saúde, que podem ser 

definidos como os padrões de comportamento observáveis, as ações e hábitos que se relacionam 

com a manutenção, a cura e com a melhoria da saúde. 

Apesar da EpS concentrar os seus esforços na mudança dos comportamentos individuais ou em 

fatores intrapessoais, que se julgam determinantes no tipo de atitudes observáveis, mais 

recentemente essa atenção tem-se debruçado também sobre as variáveis sociais e ambientais 

que influenciam essas atitudes. 

Em 2010, a prevalência da diabetes em Portugal atingiu 12,4% da população com 

idade compreendida entre os 20 e os 79 anos (991.000 indivíduos). A diabetes 

assumiu um papel significativo nas causas de morte, sendo a 4ª causa de morte, 

após as doenças cardiovasculares, oncológicas e respiratórias, tendo a sua 

importância vindo a crescer na última década: de 3% em 2000, para 4,5% em 

2010, apesar de uma sub-notificação reconhecida”. (DGS, 2012a, p.2) 

Em 2014, a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa com idades 

compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,7 milhões de indivíduos) foi de 13,1% (Figura 9), 

isto é, mais de 1 milhão de portugueses neste grupo etário tem diabetes. O impacto do 

envelhecimento da estrutura etária da população portuguesa (20-79 anos) refletiu-se num 

aumento de 1,4 pontos percentuais da taxa de prevalência da diabetes entre 2009 e 2014, o que 

corresponde a um crescimento na ordem dos 12% (SPD, 2015). 

Em termos de composição da taxa de prevalência da diabetes, em 56% dos indivíduos já havia

 sido diagnosticada e em 44% ainda não tinha sido diagnosticada. 
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Figura 9. Prevalência da diabetes em Portugal - 2014 

(Adaptado de SPD, 2015, p.8) 

Em janeiro de 2017, a prevalência estimada da diabetes referente ao ACeS Douro I - Marão 

Douro Norte (Anexo B), era de 9 760 doentes/utentes, em que 923 doentes/utentes são diabéticos 

insulino-dependentes e 8837 doentes/utentes são diabéticos não insulino-dependentes. No CS 

Vila Real II, onde estão inseridas três unidades de saúde (UCSP Mateus, USF Fénix e USF 

Nova Mateus) tem uma população de 2 353 doentes/utentes diabéticos (130 doentes/utentes 

insulino-dependentes e 2 223 doentes/utentes não insulino-dependentes). 

No dia Mundial da Diabetes, participamos numa atividade inserida nos objetivos da 

comemoração desta efeméride na aldeia de Guiães. 

 

 

Figura 10. Freguesias do concelho de Vila Real (Guiães) 

(https://www.google.pt) 

Trata-se de uma freguesia do concelho de Vila Real (Figura 10), com 8.57 km² de área e 478 

habitantes em 2011. Das 20 freguesias do concelho resultantes da reorganização administrativa 

de 2012/2013, é a 15.ª em área, a de menor população residente e a 17.ª em densidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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populacional (55,8 hab./km²). Inclui no seu território dois lugares: Carpinteira e Guiães (sede). 

Situada na ponta sudeste do concelho, a freguesia de Guiães tem fronteiras com os concelhos 

de Sabrosa, a leste, e Peso da Régua, a sul, e ainda com a freguesia vila-realense de Abaças, a 

noroeste. 

No dia 14 de novembro, “Dia Mundial da Diabetes”, a UCC Mateus, utilizando a Unidade 

Móvel de Saúde, desenvolveu um conjunto de atividades (avaliação da tensão arterial, IMC, 

diabetes), dirigidas não só aos doentes/utentes diabéticos mas a todas as pessoas que 

necessitassem de cuidados de saúde (Apêndice I). De um modo geral, podemos constatar que a 

população aderiu a esta iniciativa, constituindo uma oportunidade para reforçar a proximidade 

de cuidados de saúde, através de atividades de promoção e educação para a saúde, e o 

envolvimento e participação das comunidades locais geograficamente mais isoladas. É de 

sublinhar o envelhecimento da população, dado que 22,4 % da população tem mais de 60 anos 

(censos, 2011 – Instituto Nacional de Estatística [INE], 2012), sendo que a maioria das pessoas 

se desloca para cuidados de saúde. Não podemos deixar de referir o baixo nível de escolaridade 

que potencia níveis de literacia em saúde elevados e coloca aos EEECSP um verdadeiro desafio 

nas tarefas de promoção da saúde e de qualidade de vida. 

3.6. Planeamento do estudo empírico 

Em Portugal, os princípios que têm norteado a intervenção da saúde escolar ao longo dos seus 

mais de 100 anos de existência, têm como referencial um amplo conjunto de disposições legais 

e normativas, bem como recomendações nacionais e internacionais vertidas para programas de 

saúde, designadamente o Programa Nacional de Saúde Escolar. 

Em Portugal, a escola é frequentada por certa de 1600000 alunos(as), numa rede 

de 9500 estabelecimentos de educação e ensino reunidos em mais de 800 

agrupamentos, tornando-se o local privilegiado para promover a saúde ao longo 

desta importante etapa do ciclo de vida. (DGS, 2015, p.12) 

No cenário social, não menos importante de sublinhar é o facto de as doenças crónicas afetarem 

a estabilidade familiar e de cada elemento da família, levando mesmo a alterações na sua 

estrutura e nas relações de poder dentro da mesma. O diagnóstico de doença crónica na criança 

representa um evento stressante para todos os elementos e vida familiar. O dia a dia da gestão 

dos cuidados à criança exige que os membros da família aprendam uma constelação de tarefas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabrosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peso_da_R%C3%A9gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aba%C3%A7as
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adaptativas, tanto instrumentais como emocionais (Cohen & Lázaro, 1979, cit. por Canam, 

1993. 

Segundo Lacerda e Oliniski (2010), a equipa de saúde é responsável pela assistência prestada à 

família com o objetivo de ajudá-la, da melhor forma possível, no desempenho da sua tarefa de 

cuidar. Deve assistir o doente/utente e os seus familiares/cuidadores, para que estes possam ser 

independentes a prestar os cuidados de acordo com as necessidades de cada um. 

Será feita uma breve abordagem ao PNSE/2015 (DGS, 2014), nomeadamente sobre a melhoria 

das condições de saúde da comunidade educativa onde está inserida a área de intervenção 

“Necessidades de Saúde Especiais”, cuidador (in)formal e a sobrecarga do papel de cuidador, e 

o planeamento do estudo empírico. 

Abordagem histórica ao PNSE/2015 

Segundo o PNS 2012-2016 (DGS, 2012b), verificamos que este tem como visão “maximizar 

os ganhos em saúde da população através do alinhamento e integração de esforços sustentados 

de todos os sectores da sociedade, com foco no acesso, qualidade, políticas saudáveis e 

cidadania” (p.5). Este programa ergue-se sobre uma matriz transversal ao sistema de saúde que 

recolheu amplos contributos e consenso nacional. Esta matriz é estruturada em 4 eixos: 1- 

Cidadania em Saúde; 2- Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de Saúde; 3-Qualidade em 

Saúde; 4- Políticas Saudáveis. Tem como objetivos: obter ganhos em saúde; promover 

contextos favoráveis à saúde ao longo do ciclo de vida; reforçar o suporte social e económico 

na saúde e na doença; fortalecer a participação de Portugal na saúde global. 

O PNS 2012-2016 refere que: 

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

desempenho, a capacidade de resposta às necessidades e expectativas, a 

promoção do envolvimento do cidadão e da sociedade civil, o seu 

desenvolvimento contínuo e criação do seu valor social (serviços, produtos, 

padrões de qualidade e de segurança). (DGS, 2012b, p.2) 

A saúde e bem-estar resultam de ações e oportunidades que promovem e previnem a doença e 

as suas complicações, ao longo do ciclo da vida, nos contextos em que esta decorre (DGS, 

2012b) e tem como objetivo “reforçar o Sistema de Saúde como a opção estratégica com maior 

retorno de saúde, social e económico, considerando o contexto nacional e internacional 
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promovendo as condições para que todos os intervenientes desempenhem melhor a sua missão” 

(DGS, 2012b, p.5). 

Por outro lado, é importante referir que o valor da “ Cidadania em Saúde emerge, em 1978, com 

a Declaração de Alma-Ata como o direito e dever das populações em participar individual e 

coletivamente no planeamento e prestação dos cuidados de saúde” (DGS, 2012b, p.3). 

Segundo M. Santos (2012), a educação para a cidadania tem como principal objetivo 

possibilitar a aquisição de competências e conhecimentos para a inserção responsável dos 

cidadãos e que pode ser assumida sob a forma de elaboração e desenvolvimento de projetos, 

em parceria entre as instituições académicas, setor empresarial e a comunidade em geral. Neste 

sentido, o desenvolvimento de competências deve ser entendido como a capacidade para uma 

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

conhecimentos.   

O PNSE/2015, é direcionado para toda a comunidade educativa, que compreende crianças, 

alunos/as, pessoal docente e não docente, pais/mães ou encarregados/as de educação. 

Desenvolve-se nos estabelecimentos de educação e ensino do Ministério da Educação: 

agrupamentos escolares e escolas não agrupadas com atividade em jardim-de-infância, ensino 

básico e secundário, instituições particulares de solidariedade social com intervenção na 

população escolar e, sempre que os recursos humanos o permitam, em instituições privadas 

com acordo de cooperação. Salienta que “Todas as crianças e jovens têm direito à saúde e à 

educação e devem ter a oportunidade de frequentar uma escola que promova a saúde e o bem-

estar” (DGS, 2015, p.4), com o propósito de contribuir para mais saúde, mais educação, mais 

equidade e maior participação e responsabilização de todos/as com o bem-estar e a qualidade 

de vida de crianças e jovens.  

Este programa tem como objetivos: promover estilos de vida saudável e elevar o nível de 

literacia para a saúde da comunidade educativa; contribuir para a melhoria da qualidade do 

ambiente escolar e para a minimização dos riscos para saúde; promover a saúde, prevenir a 

doença da comunidade educativa e reduzir o impacto dos problemas de saúde no desempenho 

escolar dos/as alunos/as; estabelecer parcerias para a qualificação profissional, a investigação 

e a inovação em promoção e educação para a saúde em meio escolar. Reconhece a importância 

da adaptação dos modelos holísticos da saúde e dos determinantes da saúde às características 

da comunidade educativa (DGS, 2015).  
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No contexto do PNSE/2015, todos os fatores que influenciam a saúde, a nível individual e 

coletivo, relacionam-se e articulam-se em seis eixos: 1- Capacitação; 2- Ambiente escolar e 

saúde; 3- Condições de saúde; 4- Qualidade e inovação; 5- Formação e investigação em saúde 

escolar; 6-Parcerias. Em cada eixo desenvolvem-se áreas de intervenção e seus objetivos 

operacionais, que correspondem ao quinquénio 2015-2020. 

No âmbito da Capacitação (eixo 1) da comunidade educativa, para adoção de estilos de vida 

saudável são desenvolvidas sete áreas de intervenção: Saúde mental e competências socio 

emocionais; Educação para os afetos e sexualidade; Alimentação saudável e atividade física; 

Higiene corporal e saúde oral; Hábitos de sono e repouso; Educação postural; Prevenção do 

consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem como de 

comportamentos aditivos sem substâncias. 

No Ambiente escolar e saúde (eixo 2), são desenvolvidas as seguintes áreas de intervenção: 

Desenvolvimento sustentável; Ambiente escolar seguro e saudável; Avaliação dos riscos 

ambientais para a saúde; Prevenção dos acidentes e primeiros socorros. 

A melhoria das Condições de saúde (eixo 3) da comunidade educativa, englobam as seguintes 

áreas de intervenção: Saúde de crianças e jovens; NSE; Saúde de docentes e não docentes.  

Qualidade e intervenção (eixo 4), são indissociáveis no processo de aprofundamento e 

conhecimentos, das competências e dos comportamentos na intervenção da saúde escolar. A 

qualidade na divulgação de normas e orientações técnicas emitidas pela DGS, e também 

instrumentos orientadores das práticas, concorrem para uma intervenção normalizada em meio 

escolar. Relativamente à inovação, significa reformular processos de aceder à comunidade 

educativa, à formação, atualização e partilha da informação de saúde.  

“A saúde escolar, através do uso das TIC, agiliza o diagnóstico da literacia para a saúde da 

comunidade educativa e, no Website da DGS, utiliza o Microsite Saúde Escolar para divulgar 

os documentos de apoio ao PNSE, boas práticas, formação, projetos inovadores, entre outros” 

(DGS, 2015, p.47). 

No âmbito do PNSE/2015, a intervenção “Formação e investigação em saúde escolar” (eixo 5), 

destaca conteúdos de saúde e de educação, áreas sociais e ambientais, metodologias de 

planeamento e avaliação que exigem dos profissionais de saúde formação inicial e contínua 

para desenvolver e atualizar os seus conhecimentos mas também, para dar resposta às 

necessidades e/ou exigências do contexto escolar. O apoio à investigação em saúde escolar tem 
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como objetivo promover a melhoria do conhecimento científico e contribuir para a qualidade, 

inovação e desenvolvimento na procura de mudanças (DGS, 2015). 

O reconhecimento da importância das parcerias (eixo 6) foi reiterado, a nível nacional, com a 

assinatura de um Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Saúde (DGS) e o Ministério 

da Educação e da Ciência (Direção-Geral da Educação), que têm como objetivo: “Colaborar a 

nível técnico, cientifico, pedagógico e logístico, no sentido de promover a Educação para a 

Saúde, desenvolver projetos de promoção de estilos de vida saudáveis assentes no 

desenvolvimento de competências sociais e emocionais, em todos os níveis de educação e 

ensino” (DGS, 2015, p.50). 

O sucesso da intervenção nas escolas depende do envolvimento dos parceiros bem como do 

alinhamento das políticas dos diversos sectores na obtenção de mais ganhos em saúde da 

comunidade educativa. 

A OMS, através da Carta de Ottawa (1986), refere que promoção de saúde é o processo de 

capacitação das pessoas para aumentar seu controlo sobre como melhorar a sua saúde. Para 

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou grupo deve 

ser capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer necessidades e transformar ou lidar com 

os ambientes. Saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida quotidiana e não como um 

objetivo de vida. Trata-se de um conceito positivo enfatizando recursos sociais e pessoais, assim 

como capacidades físicas. Portanto, a promoção de saúde não é apenas responsabilidade de um 

sector pois exige o compromisso individual e coletivo no sentido de uma melhor saúde e bem-

estar.  

A saúde e o bem-estar são resultado de condições básicas (Declaração de Jakarta - OMS, 1997) 

e da interação complexa de múltiplos fatores biológicos, comportamentais, ecológicos e sociais 

(Figura 11) (Dahlgren & Whitehead, 1991), pelo que a responsabilidade da promoção da saúde 

envolve todos os setores.  

Os fatores com maior influência na saúde designam-se por determinantes da saúde, sendo que 

nem todos são modificáveis e alguns podem ser alterados pela ação individual.  
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Figura 11. Modelo dos determinantes de saúde 

(Adaptado de Dahlgren & Whitehead, 1991) 

 

Fleury-Teixeira et al. (2008) traduzem esta proposta, afirmando que: 

a promoção da saúde é a atuação para a ampliação do controle ou domínio dos 

indivíduos e comunidades sobre os determinantes de sua saúde …, identificando 

a autonomia como categoria norteadora da atuação em promoção da saúde. 

Podemos dizer, portanto, que a promoção da saúde busca a ampliação da 

autonomia de indivíduos e comunidades…. (p.2118). 

Necessidades de Saúde Especiais (NSE) 

Segundo o PNSE/2015 (DGS, 2015), crianças com NSE são todas aquelas “que resultam de 

problemas de saúde com impacto na funcionalidade e necessidade de intervenção em meio 

escolar, como sejam, irregularidade ou necessidade de condições especiais na frequência 

escolar e impacto negativo no processo de aprendizagem ou no desenvolvimento individual” 

(p.43). 

O indivíduo (criança/jovens) com NSE, de um modo geral, traz consigo uma condição de maior 

dependência e vulnerabilidade, o que torna mais complexa a aquisição de autonomia. De facto, 

a identificação e remoção de barreiras a vários níveis (aprendizagem, atitudes, comunicação, 

relacionamento interpessoal e social, espaço físico e meio socioeconómico) é essencial para 

minimizar o impacto no desenvolvimento escolar e no desempenho do papel de cuidador. 

Segundo a DGS (2015), as crianças e jovens com NSE têm, ou estão em risco acrescido de ter 

doença crónica e/ou condições diferentes das outras crianças quanto ao desenvolvimento físico, 

comportamental ou emocional. Por isso, requerem cuidados e serviços de saúde mais 

específicos e mais frequentes que os requeridos pela generalidade da população. 
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Cabe aos serviços de saúde assegurar a deteção, sinalização e adicionamento do processo e 

assim encaminhar as crianças/jovens para consultas ou centros de desenvolvimento. A 

identificação das condições, das necessidades e das medidas de saúde a implementar é baseada 

na Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da OMS. 

O processo de referenciação, avaliação, intervenção e monitorização dos progressos das 

crianças com NSE e eventual revisão das medidas de saúde deve ser operacionalizado através 

de um Plano de Saúde Individual (PSI) que é projetado para cada criança/jovem com NSE. 

Avalia o impacto das condições de saúde na funcionalidade e identifica as medidas de saúde a 

implementar, para desta forma melhorar o desempenho escolar, tendo em conta os fatores 

ambientais, facilitadores ou barreiras em contexto escolar (Anexo C). O PSI é elaborado “em 

articulação com os recursos dos serviços de saúde, tendo em conta as condições da saúde da 

criança ou jovem e os fatores facilitadores e/ou barreira do contexto escolar, envolvendo um 

elemento do estabelecimento de educação e ensino e o/a pai/mãe ou encarregado/a de educação” 

(DGS, 2015, p.45). 

A OMS considera deficiência o termo usado para definir ausência ou disfunção de uma estrutura 

psíquica, fisiológica ou anatómica, sendo que a expressão indivíduo/pessoa com deficiência 

pode ser aplicada a qualquer pessoa que possua uma incapacidade (WHO, 2009). 

Segundo o Censos de 2001 (INE, 2002), o número de pessoas com deficiência recenseadas em 

Portugal, em 12 de março de 2001, cifrou-se em 634 408, das quais 333 911 eram homens e 

300 497 eram mulheres, representando 6,1% da população residente (6,7% da população 

masculina e 5,6% da feminina). Verifica-se que a taxa de incidência da deficiência visual era a 

mais elevada, representando 1,6% do total de população, com a mesma proporção entre homens 

e mulheres. As pessoas com deficiência auditiva registavam uma percentagem mais baixa 

(0,8%), também com valores relativos muito semelhantes entre os dois sexos (0,9% de homens 

e 0,8% de mulheres). A deficiência motora registou valores mais diferenciados entre os dois 

sexos, pois, enquanto nas mulheres esta proporção foi de 1,3%, nos homens elevou-se a 1,8%; 

no conjunto da população, a proporção de indivíduos com alguma deficiência deste tipo cifrou-

se em 1,5%. A população com deficiência mental situou-se nos 0,7%, representando 0,8% na 

população masculina e 0,6% na população feminina. A paralisia cerebral foi o tipo de 

deficiência com a menor incidência na população recenseada, ligeiramente superior entre a 

população masculina. 
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O Cuidador (in)formal 

Cuidar é um procedimento da vida, associado à própria existência humana, ao longo de todo 

ciclo de vida, quando adoecemos ou necessitamos do outro para realizar as nossas atividades 

da vida diária AVD´s. O ser humano é visto como um todo inseparável, um Ser completo com 

várias capacidades, um ser biopsicossocial. 

O conceito de cuidador (in)formal tem na última década emergido e ganha relevo na literatura 

e na investigação em gerontologia, sendo que este papel é em Portugal assumido pela família. 

Mendeiro (2010), refere-se ao cuidador (in)formal como sendo “um membro da família, ou 

comunidade, que presta cuidados de forma parcial ou integral” (p.132) aos doentes/utentes com 

défices de autocuidado. 

Na realidade, a família é, em Portugal e nos países de sul da Europa, a unidade básica de suporte 

a todos aqueles que careçam de cuidados, sejam eles de crianças, jovens, adultos ou idosos, 

sendo o suporte para todos os que precisam de cuidados independentemente da faixa etária. 

Como tradição cultural, é atribuído à família e principalmente aos elementos do sexo feminino, 

a responsabilidade de cuidar (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2006). Os mesmos autores 

defendem que o cuidador, sendo familiar, não é reconhecido em termos legais, por isso o ato de 

cuidar é muitas vezes uma obrigação familiar, acabando por não promover a qualidade de vida. 

O ato de cuidar pode ser encarado como assistência a alguém com necessidade. 

Porem, trata-se de uma atividade complexa, com dimensões psicológicas, éticas, 

sociais, demográficas, clínicas, técnicas e comunitárias, que ultrapassam o 

carácter meramente assistencial. A prestação (in)formal de cuidados é 

maioritariamente exercida por familiares e define-se com base nas interacções 

entre um membro da família que ajuda outro, de maneira regular e não 

remunerada, a realizar atividades que são imprescindíveis para viver a sua vida 

condignamente. (Sousa et al., 2006, p.59) 

Para exercer o seu papel, o cuidador necessita adquirir conhecimento e competências, pelo que 

M. Martins, Fernandes e Gonçalves (2012) defendem que o envolvimento da família nos 

cuidados deve ser acompanhado e avaliado pelo enfermeiro. 

Para cuidar de uma criança com NSE, é importante reconhecer que a criança é um todo, na sua 

fase da doença ou dependência. É necessário construir uma relação de amizade, confiança, 

tolerância, segurança, respeitando as suas escolhas.  

A família é o ambiente com condições naturais onde espontaneamente surge uma 

troca mútua de sentimentos. Desta forma tem potencialidades para dar apoio 

emocional para a resolução de problemas e conflitos. Como sistema em que 
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diversas personalidades interactuam, é susceptível de formar uma barreira 

defensiva contra as agressões do exterior. Pode igualmente facilitar a mobilização 

e a maturação dos seus membros. (Serra, 2002, p.534) 

M. Martins (2002), refere que durante o ciclo de vida de uma família estão inerentes mudanças 

e transições que, mesmo consensualmente reconhecidas como fazendo parte do seu ciclo de 

vida, tais como casamento, nascimento de um filho, entre outras, são geradoras de algum stresse 

e fazem-se acompanhar, por vezes, de alguma desordem e risco para a família. 

Assim, cuidar é assistir a criança/jovem na satisfação e realização das suas AVD´s, é reconhecer 

a sua aceitação sem julgamentos, potenciando as suas expectativas e as próprias opções de vida. 

Cuidar está vinculado essencialmente à família que tem um papel muito relevante no cuidado 

a longo prazo, como é no caso da dependência relacionada com as doenças crónicas (C. 

Sequeira, 2010). O Conselho Internacional de Enfermeiros (2011) refere que o papel de 

cuidador é assumido na sua maioria por familiares, responsáveis pela prevenção, tratamentos e 

prestação de cuidados. 

A prestação de cuidados de saúde está orientada para o desenvolvimento de formas de cuidar 

em que o cuidador (pai/mãe, avó/avô, amigo,…) é chamado a participar no processo de cuidador. 

O cuidador (in)formal acaba por ser a personagem invisível mas responsável pela saúde da 

criança com NSE, pelo seu bem-estar e qualidade de vida. É frequente que os cuidadores 

experienciem dificuldades, sentimentos e necessidades relacionadas com falta de informação 

sobre a doença e o cuidar, falta de recursos, apoio económico e suporte emocional. 

O cuidador (in)formal tem sempre uma motivação subjacente, sustentabilizada por inúmeras 

razões como, por exemplo, tradições, padrões e normas sociais vigentes em cada cultura e pela 

própria conceção de vida e vivência de cada pessoa. Estes podem ter dois tipos de deveres com 

fronteiras muito frágeis: o dever social e o dever moral. O dever social assenta no modelo de 

família tradicional. O dever moral adota diversas origens: dar em troca, não se sentir culpado e 

o cumprimento de uma promessa feita (Sousa et al., 2006). 

O processo de cuidar de alguém (e.g. das crianças com NSE), necessita de esforço físico, mental, 

psicológico e económico, daí a necessidade do cuidador se reorganizar e ser capaz de encontrar 

alternativas através dos recursos existentes. 

Um estudo realizado por P. Fernandes, Silva, Cruz e Paiva (2016) identificou cinco áreas 

temáticas em relação às necessidades do familiar cuidador: a transição para o cuidar, o ser 

responsável por tudo, a importância do suporte, o acesso aos apoios formais e a comunicação e 



Atividades desenvolvidas no contexto da Unidade de Cuidados na Comunidade e apreciação crítica das competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária  

 

34 

informação na tomada de decisão. Ainda dentro destas temáticas os mesmos autores referem a 

falta ou necessidade de conhecimento/informação do cuidador perante o “doente” (C. 

Fernandes & Ângelo, 2016). 

A equipa de enfermagem tem um papel muito importante no apoio e acompanhamento dos 

cuidadores (in)formais, apesar de existir alguma escassez de estudos desenvolvidos neste 

âmbito. 

Os cuidados de enfermagem têm como objetivo a capacitação da família (cuidadores) a partir 

da maximização do seu potencial da saúde ajudando-a a ser proactiva na consecução do seu 

projeto de saúde. Orientar a família face aos seus projetos/objetivos de vida pela mobilização 

dos recursos internos e externos promotores de novas formas de interação, que fortaleçam a 

saúde da família e a sua independência (Figueiredo, 2012). 

O cuidador (in)formal, muitas vezes, não descansa o suficiente, acaba por se esquecer dele 

próprio, não faz uma alimentação correta, torna-se uma pessoa fria, intolerante e descuidada, 

desvaloriza os próprios problemas de saúde passando para primeiro plano o doente/utente 

(criança com NSE).  Em consequência, acaba por ficar deprimido(a) surgindo a diminuição da 

sua autoestima.    

O termo sobrecarga deriva do termo em inglês “burden”. Existem inúmeros tipos de sobrecarga, 

no entanto, a dos cuidadores (in)formais é definida como uma perturbação resultante do lidar 

com a dependência física e a incapacidade mental do indivíduo alvo de atenção e dos cuidados, 

correspondendo à perceção subjetiva das ameaças às necessidades fisiológicas, sociais e 

psicológicas do cuidador. Ou seja, a sobrecarga é um produto, resultante da avaliação dos 

cuidados acerca do papel e das tarefas que realizam, da perceção do desenvolvimento da doença 

dos familiares e das interferências que estes fatores causam nos vários domínios da vida da 

pessoa (Braithwaite, 1992). 

A sobrecarga é causada pelas dificuldades enfrentadas pelos cuidadores (in)formais, que são 

inversamente proporcionais. As dificuldades causam impacto físico, emocional e social, 

levando a uma diminuição da qualidade de vida por parte dos cuidadores (de crianças com NSE) 

e a um aumento dos problemas de saúde. 

Segundo T. Martins, Ribeiro e Garrett (2006), vários autores distinguiram dois tipos de 

sobrecarga, a objetiva e a subjetiva, embora estejam interrelacionadas, predizem diferentes 

fatores. A sobrecarga objetiva corresponde a acontecimentos diretamente relacionados com as 



Atividades desenvolvidas no contexto da Unidade de Cuidados na Comunidade e apreciação crítica das competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária 

 

35 

atividades de prestação de cuidados como, por exemplo, restrição de tempo, maior esforço 

físico, gastos económicos e ao efeito destas alterações no bem-estar psicológico, fisiológico, 

social e económico do cuidador. A sobrecarga subjetiva refere-se aos sentimentos e atitudes 

tomadas, inerentes às tarefas e atividades desenvolvidas no processo de cuidar, ou seja, 

relaciona-se com as características pessoais e emoções do cuidador  

Segundo Imaginário (2008), a função de cuidar/tratar muitas vezes pode produzir uma 

sobrecarga intensa que acaba por comprometer a saúde, a vida social, a relação com os outros 

membros da família, o lazer, a disponibilidade financeira, a rotina doméstica, o desempenho 

profissional e inúmeros outros aspetos da vida familiar e pessoal. Os cuidadores acabam por 

realizar tarefas muito variadas que vão desde a vigilância e acompanhamento até à 

administração da medicação e a prestação direta de cuidados. A mesma autora refere ainda que 

os cuidadores manifestam o abandono do seu autocuidado, falta de descanso e conforto. 

Abreu e Ramos (2007), no seu estudo “O regresso a casa do doente vertebro-medular: o papel 

do cuidador (in)formal”, verificaram que, na avaliação da sobrecarga do cuidador, quanto maior 

as suas dificuldades, maior é o impacto físico, emocional e social do papel do mesmo e vice-

versa. No grau de dependência do doente/utente, as dificuldades do cuidador (in)formal estão 

aumentadas, quando existe uma sobrecarga física, emocional, social e financeira. 

Os efeitos da sobrecarga no cuidador (in)formal têm vindo a requerer atenção por parte de 

alguns profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros, nos últimos tempos. 

Num estudo realizado por Morais (2010), num hospital em Portugal, verificou-se que as 

intervenções dos enfermeiros durante a preparação da alta, foram baseadas em ensinos no 

momento do acolhimento (entrada) ou no dia da alta, não tendo participado o cuidador em todo 

o processo. Um mês apôs a alta a sobrecarga foi sentida pelos cuidadores, tendo sido notada em 

varias dimensões.  

Martins et al. (2003), colocaram em prática um Questionário de Avaliação da Sobrecarga do 

Cuidador (In)formal (QASCI) e concluíram que os participantes apresentavam elevados níveis 

de ansiedade e depressão. A uma maior sobrecarga associa-se uma perceção de pior qualidade 

de vida, particularmente sentida nos domínios de saúde mental, função social, vitalidade e saúde 

em geral. 

S. Marques, num estudo realizado em 2007, em que utilizou a escala de QASCI, verificou que 

os prestadores de cuidados evidenciam maior sobrecarga na dimensão da satisfação com o papel 
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e com o familiar, e menor sobrecarga nas dimensões mecanismos de eficácia e controlo e 

reações a exigências. Concluiu que: 

… os prestadores mais velhos tenderam a apresentar menor sobrecarga global, 

menor implicação na sua vida pessoal e menor reacções às exigências; os 

prestadores do sexo masculino evidenciaram menor sobrecarga emocional, 

menor implicação na sua vida pessoal, menor sobrecarga financeira e maiores 

mecanismos de eficácia e controlo; os prestadores cônjuges do doente evidenciam 

menor sobrecarga na prestação de cuidados e os cuidadores com nível 

socioeconómico mais elevado evidenciaram menor sobrecarga na prestação de 

cuidados; os cuidadores que residiam no mesmo domicílio do doente tenderam a 

apresentar menor sobrecarga emocional, menor reacções às exigências e maior 

satisfação no seu papel e com o familiar. (p.163) 

Sapountzi-Krepia et al. (2008), realizaram um estudo sobre a “Dimensão de cuidados informais 

na Grécia: A contribuição da família para atendimento de pacientes internados num hospital de 

oncologia”, concluindo que os parentes ficam junto dos seus familiares por várias razões, tais 

como: gravidade da condição; prestação de apoio psicológico; tradição familiar; falta de pessoal 

de enfermagem. Ainda neste estudo, verificou-se que a maioria dos cuidadores (in)formais de 

idosos é mulheres de meia-idade, donas de casa e familiares dos doentes/utentes. 

A doença crónica não afeta somente a estabilidade familiar mas também ameaça a privacidade 

de cada elemento da família, levando mesmo a alterações na sua estrutura e nas relações de 

poder dentro da mesma. O diagnóstico da doença crónica na criança representa um evento 

stressante para todos os elementos e vida familiar. O dia a dia da gestão dos cuidados à criança 

exige que os membros da família aprendam uma constelação de tarefas adaptativas, tanto 

instrumentais como emocionais (Cohen & Lázaro, 1979, cit. por Canam, 1993). 

De acordo com Melo, Rua e Santos (2014), a identificação das necessidades dos cuidadores é 

muito importante e fundamental. Constituindo, assim, a primeira etapa do diagnóstico de 

situação para, mais tarde, se poderem planear as intervenções.  

As necessidades dos cuidadores são semelhantes e englobam recursos comunitários e sociais, 

conhecimentos e competências, quer para cuidarem de si mesmos, quer para cuidar do seu 

familiar dependente. Incluem, ainda, apoio emocional, apoio económico, apoio jurídico, apoio 

profissional e uma comunicação mais eficaz com os profissionais de saúde (A. Silva, Teixeira, 

Teixeira & Freitas, 2013; Melo et al., 2014). 

Em suma, não existe apenas uma definição do cuidado centrado na família, no entanto, como 

referem Balling e McCubbim (2001), se forem satisfeitas as necessidades dos pais (cuidadores), 
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estes serão mais capazes de lidar com a doença do filho e com todas as implicações que daí 

possam advir. 

Capacitação  

Nas últimas décadas ocorreram importantes alterações nos sistemas de saúde que 

impulsionaram modificações nas políticas de saúde e a mudança do conceito de saúde e doença. 

O aparecimento de vários acontecimentos, quer a nível internacional, quer nacional, 

contribuíram para todo este processo de modificação conceitual. Hoje em dia, a atenção centra-

se num modelo de promoção da saúde e estilos de vida, alicerçado em premissas, tais como a 

adoção de estilos de vida saudáveis, controlo dos comportamentos, proteção e prevenção de 

acidentes e patologias, com o intuito de potenciar positivamente a ação para a vida quotidiana. 

O foco é o cidadão, perspetivando-o como alguém livre com capacidades e habilidades de 

liderança do seu processo de vida e de saúde (Pereira, Fernandes, Tavares & Fernandes, 2011).  

Este comportamento apela à reflexão sobre o valor da autonomia da pessoa, incitando para o 

envolvimento dos cidadãos no seu projeto de saúde, levando a que os mesmos sejam 

gradualmente integrados no processo de decisão e no planeamento dos cuidados à sua saúde 

(OE, 2011).   

O conceito de empowerment tem sido implementado não só em países europeus, como Portugal, 

como também em países dos continentes africano e asiático, como modelo crucial de promoção 

da saúde e qualidade de vida de populações vulneráveis (Green, Tones, Cross & Woodall, 2015). 

O conceito de empowerment surgiu na primeira conferência internacional de saúde em Ottava 

(1986), no Canadá, com a elaboração da Carta de Ottawa, justificando-se a necessidade de 

investir na promoção da saúde enquanto processo facilitador do controlo dos indivíduos e 

grupos, que devem agir sobre os determinantes da saúde em prol de uma melhor saúde e 

qualidade de vida. É um modelo que surge como alternativa de mudança ao modelo médico 

tradicional (Leal, 2006). 

Assim, os profissionais de saúde deixam de limitar a sua atenção no problema de saúde, focando 

o seu propósito de intervenção na capacitação dos seus interlocutores para que estes possam 

adquirir poder sobre as suas vidas e tornarem-se mais independentes. Pretende-se impulsionar 

poder de decisão no cidadão, aumentando o número de alternativas disponíveis para a melhoria 
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da sua saúde, como também a capacidade para influenciar as organizações/ instituições que 

perturbam diretamente as suas vidas (Leal, 2006).  

Filho (2002), refere que o termo empowerment não é uma palavra facilmente traduzida para a 

língua portuguesa, tendo sido adotado o termo empoderamento para a sua tradução. No entanto, 

há outros termos relacionados com o empowerment que podem facilitar a sua compreensão, 

como: poder interior, autoconfiança, escolha própria, capacidade de lutar pelos seus direitos, 

viver dignamente com valores próprios e independência. O autor afirma, ainda, que para a 

operacionalização deste conceito é necessário apreender que o poder das pessoas provém de 

diversas fontes sociais, económicas, culturais e psicológicas e é considerado ilimitado, uma vez 

que é, permanentemente, gerado nas interações sociais.  

Na filosofia do empowerment, é o próprio cidadão que assume a liderança nas escolhas mais 

importantes que afetam o seu bem-estar e saúde, que é responsável pelas suas escolhas. Este 

toma consciência do seu próprio poder para resolver os seus problemas e alcançar os objetivos 

a que se propõe, aumentando o autocontrolo sobre a própria saúde, procurando melhorá-la. Esta 

perspetiva depreende, assim, um processo cooperativo, de educação, colaboração e correlação 

entre os envolvidos (Leal, 2006).  

Empoderamento encaminha para a expansão livre das capacidades dos indivíduos, de forma a 

que estes participem, controlem e dominem tudo o que diz respeito às suas vidas (World Bank, 

2002).  

A OMS (1998), referiu-se ao empoderamento em duas perspetivas distintas, o empoderamento 

individual e o empoderamento coletivo. O empoderamento individual refere-se às habilidades 

que o próprio cidadão possui para tomar decisões e controlar a sua própria vida, enquanto o 

coletivo (comunitário/público) envolve indivíduos que atuam em grupo para obter maior 

controlo sobre os determinantes em saúde e qualidade de vida da própria comunidade o que é 

uma importante meta das ações comunitárias. 

Os enfermeiros têm uma função muito importante na promoção da saúde e no processo de 

capacitação, e podem assumir o papel de mediadores (conciliadores) dos diferentes interesses 

da sociedade, intervir concreta e efetivamente na comunidade, estabelecendo prioridades, 

delineando estratégias, sempre com o objetivo primordial de prossecução da saúde. Pinhel 

(2006) refere que estes podem promover parcerias junto da população, estimulando-a a adquirir 

dinamismo e confiança na sua capacidade de agir sobre os determinantes em saúde e participar 
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nas tomadas de decisão relativas ao planeamento e gestão dos serviços de saúde a nível local. 

Podem, ainda, exercer uma influência positiva sobre a população porque os Enfermeiros têm 

competência para educar e prestar informações claras, fundamentadas sobre as consequências 

favoráveis ou desfavoráveis de certos estilos de vida (Pinhel, 2006).  

Neste modelo, o cidadão assume o papel de parceiro bem informado e ativo que tem confiança 

nas suas habilidades e capacidades para, de forma independente e eficaz, responder aos seus 

problemas, ou seja, ser dinamizador e proactivo na procura de soluções para a resolução dos 

mesmos. O profissional assumirá o papel de orientador e promotor de estratégias que visem 

ajudar o cidadão a tomar decisões bem informadas que possibilitem ultrapassar obstáculos e 

alcançar os seus objetivos (Leal, 2006). 

A parceria enfermeiro/cidadão é um processo complexo de interação e de negociação em que, 

acima de tudo, a autonomia da pessoa é respeitada. A participação ativa do cidadão no processo 

de cuidados em harmonia com o seu estilo de vida. O papel do profissional de saúde 

(enfermeiro), consiste em promover na pessoa o processo de reflexão, de autonomia, e tomada 

de decisão, assumindo-se como um veículo para o empowerment (Gomes, 2002). 

Refere Pinto (2011) que o objetivo do empowerment é fortalecer em direitos e em participação, 

grupos, pessoas ou populações sujeitos a discriminação e exclusão e, por outro lado, fiscalizar 

os poderes estatais e os grandes interesses económicos, e lutar contra a opressão. Pretende 

favorecer a efetiva participação dos cidadãos na vida social, económica, política e cultural, e 

uma distribuição mais equitativa dos recursos. Para atingir este objetivo tem que haver também 

um processo de distribuição de poder. O autor acrescenta que uma visão estática do poder se 

apresenta como uma relação estruturada de dominação/submissão. Assim, a capacitação resulta 

da interação de dois sujeitos, numa disposição inicial em que um é “dominador e outro 

dominado”, podendo esta configuração ser modificada se ocorrer redistribuição de poder. O 

poder é representado pela capacidade para desencadear respostas positivas sobre o pensamento 

dos cidadãos, em que estes têm o poder de fazer escolhas, de decidir sobre o acesso a recursos 

e bens e, se necessário, resistir ao poder dos outros. 
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Metodologia 

Cada vez mais a metodologia pela revisão sistemática da literatura está enquadrada na profissão 

de enfermagem, exemplo deste facto estão as orientações por parte da OE no uso desta 

metodologia na elaboração de protocolos e de guidelines.  

Assim, na investigação, o processo baseado na evidência decorre da questão colocada. Na 

investigação, o projeto do estudo e os métodos são determinados pelo que o investigador tem 

interesse. É pela clarificação contínua da questão que o investigador decide sobre o projeto do 

estudo, os métodos de investigação, a amostra da população, a intervenção e os resultados de 

interesse. Numa abordagem que visa incorporar a melhor evidência na tomada de decisão, é a 

questão clínica que orienta cada um dos passos subsequentes. Há três razões chave para precisar 

as questões: facilita a pesquisa da evidência relevante; possibilita a triagem da melhor evidência 

da que é mais fraca; ajuda a decidir se a evidência é aplicável (Craig & Smyth, 2004). 

O contacto com a pesquisa bibliográfica permitiu-nos familiarizar com a informação sobre o 

fenómeno que nos propomos investigar. Assim sendo, importa agora saber como proceder à 

investigação, partindo do confronto crítico dos conhecimentos teóricos obtidos pela 

documentação bibliográfica. 

É na fase metodológica que o investigador determina qual o método que irá utilizar no seu 

estudo para responder à(s) questão(ões) de investigação. É importante escolher um desenho de 

investigação adequado ao estudo que se pretende desenvolver, de forma a constituir um plano 

lógico criado e usado pelos investigadores com o intuito de obter respostas válidas às questões 

de investigação (Fortin, Côté & Filion, 2009). 

Para Fortin et al. (2009), “a fase metodológica consiste em definir os meios de realizar a 

investigação. É no decurso da fase metodológica que o investigador determina a sua maneira 

de proceder para obter respostas às questões de investigação ou verificar hipóteses” (p.53). 

O método a utilizar no estudo para dar resposta às questões de investigação é definido pelo 

investigador na fase metodológica. O desenho de investigação deve ser adequado ao estudo a 

desenvolver num plano lógico elaborado e utilizado pelos investigadores com a intenção de 

obter respostas credíveis às questões de investigação (Fortin et al., 2009). 

Esta parte pretende descrever a metodologia em que será baseada a investigação, apresentando: 

a justificação do tema e definição do problema de investigação; a sua finalidade e objetivos; o 
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desenho do estudo com referência ao tipo de estudo; população e amostra; os respetivos critérios 

de exclusão; o instrumento de recolha de dados; o pré-teste; a categorização e operacionalização 

das variáveis de investigação e as questões de investigação. São ainda explicitados o 

procedimento de recolha de dados e as considerações éticas a respeitar na sua implementação 

e abordados a previsão da análise de dados e, por fim, os recursos humanos e materiais 

antecipadamente previstos. 

Justificação do tema da investigação 

As crianças com NSE constituem um grupo bastante heterogéneo, que implicam desafios 

particularmente complexos para os enfermeiros, mas especialmente para as famílias/ 

encarregado de educação (cuidador). A família é o primeiro contexto socializador por 

excelência e os pais são parceiros privilegiados no acompanhamento e na intervenção educativa 

dos seus filhos e com os quais deve ser desenvolvida uma parceria cooperativa e de ajuda (Uni

ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1994). É neste 

momento relativamente consensual que o acompanhamento e a intervenção dos enfermeiros 

deve centrar-se na família e só com o seu envolvimento é que se potenciarão os resultados. 

Nesse contexto, abordar a temática de crianças e jovens com NSE implica considerar a 

qualidade de vida dos encarregados de educação/cuidadores destas crianças. 

Também no contexto do PNSE/2015 e em colaboração com a UCC, o interesse por esta temática 

tem aumentado, em estreita ligação à necessidade de políticas públicas efetivas, de apoio para 

as famílias (encarregados de educação/cuidadores) das crianças com NSE, que lhes permita a 

melhoria da sua qualidade de vida. Na realidade, se todos os nascimentos de crianças se 

constituem como acontecimentos instigadores, mudança no ciclo vital, no caso de crianças com 

NSE, obriga necessariamente a uma reestruturação do sistema familiar, podendo acarretar 

necessidades adaptativas nas interações, na estrutura e nas funções dos diferentes elementos 

(Turnbull & Turnbull, 2001). As famílias (encarregados de educação/cuidadores) de crianças 

com NSE tornaram-se, assim, um dos grupos com significativo interesse no estudo da qualidade 

de vida. 

Para a realização deste trabalho foi selecionada a metodologia quantitativa, por parecer a mais 

adequada para responder ao problema em estudo, por se tratar de um processo sistemático de 

recolha de dados observáveis e quantificáveis, sendo baseada em factos objetivos, de 
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acontecimentos e de fenómenos que existem independentemente do investigador (Fortin et al., 

2009). 

Definição do problema de investigação 

Fortin et al. (2009) afirmam que:   

na formulação do problema, o investigador apresenta o seu tema de estudo e 

define as principais características da população visada. Ele descreve os 

elementos do problema e os dados de facto, emite uma argumentação que se 

baseia nas informações teóricas e empíricas coligidas e tenta fornecer uma 

resposta à questão de investigação. (p.50) 

A definição do problema de estudo é um processo de reflexão contínua já que este resulta de 

um processo de amadurecimento e reflexão sobre um assunto que, depois, se tornará um tema, 

até se chegar à problemática. Para formular o problema, devemos transformar o tema em 

pergunta (preferencialmente). 

Relativamente a este estudo a pergunta é: Qual o impacto físico, emocional e social do papel 

do cuidador das crianças com NSE? 

 Finalidade e objetivos da investigação 

Face à problemática de estudo identificada, estabeleceu-se como finalidade contribuir para a 

capacitação dos encarregados de educação/cuidadores de crianças com NSE. 
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Neste sentido, com este estudo pretendemos responder aos seguintes objetivos: 

 Caracterizar socio-demograficamente as crianças com NSE das escolas (de 1º ciclo, 2º 

ciclo, 3º ciclo e secundário) abrangidas pela UCC Mateus (unidade funcional do ACeS 

Douro I - Marão e Douro Norte), sediada no CS Vila Real II;  

 Avaliar (in)dependência das crianças com NSE para a realização das AVD´s através do 

índice de Barthel; 

 Caracterizar sócio-demograficamente os encarregados de educação/cuidadores da 

criança com NSE; 

 Avaliar o impacto físico, emocional e social do papel de cuidador (in)formal através do 

questionário de avaliação da sobrecarga do cuidador (in)formal (QASCI). 

Desenho de investigação 

Segundo Fortin et al. (2009), o desenho de investigação: 

…define-se como o conjunto das decisões a tomar para por de pé uma estrutura, 

que permita explorar empiricamente as questões de investigação … o desenho de 

investigação guia o investigador na planificação e assim, o desenho de 

investigação procura fornecer uma estrutura operacional que possibilite a 

obtenção de respostas às questões de investigação. (p.50) 

Tipo de estudo  

As opções metodológicas realizadas para um estudo de investigação, bem como o tipo de 

abordagem a cumprir estão dependentes daquilo que o investigador pretende saber (I. Santos & 

Clos, 1998; Polit, Beck & Hungler, 2004). 

Para desenvolver esta investigação e no sentido de um maior aprofundamento do tema em 

estudo, foi privilegiada uma abordagem quantitativa. Tal como referem Fortin et al. (2009), esta 

abordagem permite “… estabelecer factos, pôr em evidência relações entre variáveis por meio 

de verificação de hipóteses, predizer resultados de causa efeito ou verificar teorias ou 

proposições teóricas” (p.30). 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e transversal. 

  



Atividades desenvolvidas no contexto da Unidade de Cuidados na Comunidade e apreciação crítica das competências do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária  

 

44 

População e amostra  

A população alvo “é constituída pelos elementos que satisfazem os critérios de seleção 

definidos e é aquela que o investigador pretende estudar. A população acessível é constituída 

por uma porção representativa da população alvo e que é facilmente alcançável pelo 

investigador” (Fortin, 2003, p.202). 

Fortin et al. (2009), definem população “como um conjunto de elementos (indivíduos, espécies, 

processos) que têm características comuns. O elemento é a unidade de base da população junto 

da qual a informação é recolhida” (p.311). 

Uma população consiste num conjunto de elementos ou de sujeitos que apresentam 

características comuns, definidos por um conjunto de critérios. Uma população particular que 

interessa ao investigador e que é submetida a um estudo é denominada “população alvo” (Polit 

& Hungler, 1995). Segundo estes autores, “a população alvo é toda a população em que está 

interessado o pesquisador” (p.143). Definem população como “toda a agregação de casos, que 

atendam a um conjunto eleito de critérios” (p.16). 

Qualquer estudo de investigação impõe a seleção e limitação do seu campo, de forma a 

identificar o que vai ser observado. 

A população escolhida para a realização deste estudo serão todos os encarregados de 

educação/cuidadores de crianças com NSE das escolas (de 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e 

secundário), abrangido pela UCC Mateus (unidade funcional do ACeS Douro I - Marão e Douro 

Norte), sediada no CS Vila Real II, que estavam a ser acompanhados (inscritos) pelo médico de 

família no CS mencionado e aceitaram voluntariamente participar na investigação (prevê-se 

que participem no estudo 32 encarregados de educação/cuidadores de crianças com NSE). 

Trata-se de uma amostra não probabilística, uma vez que, segundo Fortin (2003) “…é um 

procedimento de seleção segundo o qual cada elemento da população não tem uma 

probabilidade igual de ser escolhido para formar a amostra” (p.208). Para esta autora, a amostra 

é do tipo acidental ou por conveniência, uma vez que “…é formada por sujeitos que … estão 

presentes num local determinado, num momento preciso...” (p.208) e “…favorece o uso das 

pessoas mais convenientemente disponíveis como sujeitos de um estudo” (Polit & Hungler, 

1995, p.146). 
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Embora tenha a vantagem de ser simples de organizar e pouco onerosa, corre o risco de ser 

menos representativa do que a amostragem probabilística. A dificuldade resulta do facto de que 

nem todos os elementos na população possuem uma oportunidade de serem incluídos na 

amostra, como é o caso. 

Critérios de exclusão  

Segundo Fortin et al. (2009), “a população define-se por critérios de inclusão. Eles 

correspondem às características essenciais dos elementos da população” (p.310). Os mesmos 

autores acrescentam que “os critérios de exclusão servem para determinar os indivíduos que 

não farão parte da amostra” (p.310). Assim foram estabelecidos os seguintes critérios: i) 

Encarregados de educação/cuidadores de crianças com NSE que não preencherem o 

consentimento informado; ii) Encarregados de educação/cuidadores de crianças com NSE das 

escolas (de 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário) que não sejam abrangidos pela UCC Mateus 

(unidade funcional do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte), sediada no CS Vila Real II e que 

não estejam inscritos no médico de família do CS mencionado. 

Todos os restantes encarregados de educação/cuidadores serão incluídos na investigação. 

Instrumento de recolha de dados  

O método de recolha de dados é um procedimento da investigação empírica ao qual compete 

selecionar técnicas de recolha e tratamento da informação adequadas, bem como controlar a 

sua utilização para os fins específicos.  

É da responsabilidade do investigador determinar o instrumento de recolha de dados que melhor 

se adequa ao objetivo do estudo, às questões de investigação que o constituem ou às suas 

hipóteses (Fortin et al., 2009). 

Um questionário é um instrumento de medida que traduz os objetivos de um estudo com 

variáveis mensuráveis, as informações procuradas podem ser colhidas de uma maneira rigorosa 

e permite um melhor controlo dos enviesamentos (Fortin et al., 2009). Para estes autores, o 

questionário pode ser constituído por questões fechadas abertas, e estas devem ser claras, 

concisas e precisas, sem que sejam necessários complementos ou esclarecimentos adicionais, 

para que as respostas sejam adequadas. 
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Hicks (2006), diz que: 

…a forma como estão estruturadas as opções de resposta, é importante na 

concepção do questionário, uma vez que isso pode ditar o nível de honestidade 

com que o inquirido responde, bem como a importância e a quantidade de 

informação que pode ser obtida com a pergunta. (p.22) 

Segundo Hicks (2006), os questionários “são uma forma muito útil de recolha de dados no 

campo dos cuidados de saúde” (p.23).  

Será utilizado como instrumento de recolha de dados o questionário, cuja aplicação será 

concretizada quando a UCC Mateus entender como oportuno, após os procedimentos éticos e 

formais necessários, aos encarregados de educação/cuidadores das crianças com NSE que 

frequentam as escolas (de 1º ciclo, 2º ciclo, 3ºciclo e secundário) abrangido pela UCC Mateus 

(unidade funcional do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte), sediada no CS Vila Real II.  

O instrumento de recolha de dados consiste num questionário (Apêndice J), dirigido aos 

cuidadores (in)formais, constituído por duas partes, conforme se contextualiza de seguida.  

Da parte I consta: 

- Caracterização sociodemográfica das crianças com NSE. É constituída por questões que 

permitiram, sobretudo, identificar as características das crianças com NSE, (nomeadamente 

idade, sexo, diagnóstico médico, ano de escolaridade,…); 

- A avaliação da (in)dependência das crianças (NSE) para as AVD´s através da escala de Barthel, 

que permite o cálculo do índice de Barthel e que avalia o nível de (in)dependência na 

realização de dez atividades básicas de vida: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar 

banho, vestir-se e despir-se, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para 

a cama, subir e descer escadas (Mahoney & Barthel, 1965). A pontuação atribuída a cada 

item/AVD’s varia de 0 a 15 (mobilidade e transferências) ou de 0 a 10 pontos (todos os itens 

restantes), resultando o somatório de todos os itens numa pontuação de 0 a 100, sendo que a 

pontuação mínima de zero (0) corresponde à máxima dependência para todas as AVD’s e a 

máxima de cem (100) equivale a independência total (Araújo, Ribeiro, Oliveira & Pinto, 2007). 

Na versão original, a pontuação da escala varia de 0-100 (com intervalos de 5 pontos). A 

pontuação mínima de zero corresponde a máxima dependência para todas as AVD’s avaliadas, 

e a máxima de 100 equivale a independência total para as mesmas AVD’s avaliadas. 
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Desde a sua publicação que o índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965) tem sido 

amplamente utilizado com o objetivo de «quantificar» e monitorizar a (in)dependência dos 

indivíduos para a realização das atividades básicas da vida diária (Paixão & Reichenheim, 2005; 

Sulter, Steen & Keyser, 1999).  

Neste uso alargado do instrumento têm sido desenvolvidas algumas versões que se distinguem 

da original por aumentarem ou diminuírem as atividades avaliadas ou ainda por alterarem o 

sistema de pontuação. 

A versão desenvolvida por Wade e Collin (1988) propõe uma pontuação dos itens em (0,1,2 ou 

3), obtendo um score total da escala entre 0 (totalmente dependente) e 20 (totalmente 

independente) em oposição à versão original (0-100). 

No sentido de facilitar a interpretação da escala, alguns autores (Azeredo & Matos, 2003; Hu 

et al., 1989; Imaginário, 2004) têm proposto a subdivisão do score total do índice de Barthel 

em diferentes categorias (habitualmente quatro ou cinco), embora difiram nos pontos de corte 

cut-off, o que dificulta a posterior comparação dos resultados. Apesar desta variabilidade, no 

âmbito da prática clínica, parece consensual a proposta de Granger e colaboradores, cit. por 

Sulter et al. (1999), que referem que o score 60 corresponde ao «ponto de viragem» entre 

independência/dependência. 

Segundo os mesmos autores, com um score acima de 60, a maioria dos “doentes/utentes” é 

independente para cuidados pessoais essenciais como deslocar-se sem auxílio, comer, asseio 

pessoal e controlo de esfíncteres, e com valores igual ou superiores a 85, os indivíduos são 

habitualmente independentes necessitando apenas de uma assistência mínima. 

A parte II integra:  

 - A caracterização sociodemográfica do cuidador (in)formal das crianças com NSE. É 

constituída por questões que permite, sobretudo, identificar as características dos sujeitos da 

amostra (nomeadamente idade, sexo, estado civil, profissão, número de horas de trabalho, 

número dos elementos do agregado familiar, há quanto tempo cuida da criança com NSE, se 

tem apoio de outros elementos da família e/ou apoio social domiciliário,…); 

- A avaliação da sobrecarga física, emocional e social do cuidador (in)formal, através do QASCI 

(T. Martins et al., 2003), trata-se de um instrumento constituído por 32 itens que permitem 

mensurar a sobrecarga física, emocional e social em cuidadores informais de doentes/utentes 
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com sequelas após “acidente vascular cerebral”. O QASCI integra 32 itens, avaliados através 

de uma escala ordinal de frequência que varia de 1 a 5, aos quais o sujeito deve responder de 

acordo com o seu grau de concordância para o seu caso (1- não/nunca; 2- raramente; 3- às 

vezes, 4- quase sempre; e 5- sempre). De acordo com T. Martins et al. (2003), estes 32 itens 

distribuem-se por sete fatores que constituem sete subescalas:  

1 - Sobrecarga emocional relativa ao familiar – (4 itens: 1-4); refere-se às emoções negativas 

evidenciadas no cuidador (in)formal, capazes de desencadear conflitos internos e 

sentimentos de fuga à situação;  

2 - Implicações na vida pessoal do cuidador – (11 itens: 5-15); avalia repercussões sentidas por 

estar a cuidar do familiar, como a diminuição do tempo disponível, saúde afetada e 

restrições ao nível da vida social; 

3 - Sobrecarga financeira – (2 itens: 16-17); refere-se às dificuldades económicas inerentes à 

situação de doença do familiar e à incerteza relativamente ao futuro; 

4 - Reações a exigências – (5 itens: 18-22); abrange sentimentos negativos como a perceção de 

ser manipulado ou a experiência de embaraço ou ofensa com os comportamentos 

manifestos por parte do familiar;  

5 - Perceção dos mecanismos de eficácia e controlo – PMEC – (3 itens: 23-25); integra aspetos 

que habilitam ou que são facilitadores para o cuidador (in)formal continuar a enfrentar os 

problemas decorrentes do desempenho do seu papel; 

6 - Suporte familiar – SupF – (2 itens: 26-27); associa-se com o reconhecimento e o apoio da 

família perante acontecimentos provocados pela situação de doença e de adaptação da 

família; 

7 - Satisfação com o papel e com o familiar – SPF – (5 itens: 28-32); compreende os sentimentos 

e as emoções positivas decorrentes do desempenho do papel de cuidador (in)formal e da 

relação afetiva estabelecida entre ambas as partes.  

Os fatores PMEC, SupF e SPF constituem forças positivas na dinâmica do estudo, isto é, 

diminuem o resultado da sobrecarga. Os itens são cotados atribuindo o valor “1” aos itens 

assinalados no “Não/nunca” e “5” aos assinalados no “Sempre”. São exceção os itens invertidos: 

23 a 32, que correspondem às três últimas dimensões, que constituem forças positivas do 

QASCI, para que os valores mais altos correspondam a uma maior sobrecarga, ou seja, quanto 
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maior for o valor nestas dimensões menor será a perceção de mecanismos de eficácia e controlo, 

menor será o suporte familiar e menor a satisfação com o papel e com o familiar. Segundo os 

autores, o QASCI não permite determinar um score final, porque é difícil definir a partir de que 

valor a sobrecarga percecionada é alta, no entanto, a valores mais altos estará associada uma 

maior sobrecarga. 

A análise psicométrica do QASCI, efetuada pelos seus autores, foi baseada essencialmente na 

consistência interna, avaliada pelo alpha de Cronbach (α). A escala global apresenta um α de 

0.9, o que é considerado um bom indicador (Pestana & Gageiro, 2008). Todas as suas subescalas 

apresentam valores de consistência interna elevados com exceção da dimensão perceção de 

mecanismos de eficácia e de controlo (α=0.62). No entanto, este valor é aceitável uma vez que 

o número de itens é reduzido (Ribeiro, 1999).  

Pré-teste  

“O pré-teste é a prova que consiste em verificar a eficácia e o valor do questionário junto de 

uma amostra reduzida (entre 10 ou 20 pessoas) da população alvo” (Fortin et al., 2009, p.386). 

Trata-se de uma etapa indispensável, pois irá permitir avaliar os aspetos menos positivos do 

questionário e fazer as correções necessárias que se impuserem (Fortin et al., 2009). 

Antes da aplicação do questionário, será realizado o pré-teste em outros cuidadores informais 

para verificação da sua adequação. 

Operacionalização e categorização das variáveis  

Para Fortin et al. (2009), “as variáveis são as unidades de base da investigação. Elas são 

qualidades, propriedades ou características de pessoas, objectos de situações susceptíveis de 

mudar ou variar no tempo” (p.171). “As variáveis de investigação são qualidades, propriedades 

ou características que são observadas ou medidas” (p.171). 

As variáveis são características da população, ou do problema, e que variam consoante 

determinadas circunstâncias com as quais iremos trabalhar. Estas emergem da questão de 

investigação e constituem a primeira fase de operacionalização das construções teóricas que 

pretendemos correlacionar e podem ser classificadas de diferentes formas, dependendo da sua 

utilização em determinada investigação, podendo, ainda, algumas ser manipuladas, 

contrariamente às outras (Fortin et al., 2009). 
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As variáveis correspondem a aspetos observáveis de um fenómeno que podem ser apresentados 

através de diferentes valores. É fundamental definir o tipo de variável que o estudo tem para se 

saber o tipo de prova estatística que se pode aplicar (Fortin et al., 2009).                             

Segundo estes autores, as variáveis atributo são características pré-existentes dos participantes 

num estudo. Elas são geralmente constituídas por dados demográficos. São aquelas que servem 

para caracterizar a amostra: sexo, idade, estado civil, habilitações académicas. 

Conhecidas as variáveis presentes na investigação, estas necessitaram ser operacionalizadas. 

De acordo com Fortin et al. (2009), as variáveis deverão ser operacionalizadas, ou seja, 

traduzidas em ideias mensuráveis. O processo de operacionalização de uma variável baseia-se 

na descrição teórica ou descritiva da variável e a enumeração das suas dimensões (Anexo D). 

Procedimento de recolha de dados e considerações éticas 

A ética em investigação é imprescindível, uma vez que em toda a investigação que envolva 

seres humanos é essencial ter em conta que os mesmos têm direitos que não podem ser 

desprezados. 

Para o presente estudo de natureza quantitativa, a escala será aplicada aos encarregados de 

educação/cuidadores de crianças com NSE, no momento adequado para a UCC Mateus, uma 

vez que já temos a autorização de utilização dos respetivos autores (Apêndices K, L e M). Foram 

respeitados os aspectos éticos inerentes ao desenvolvimento de qualquer investigação científica 

(Apêndices N, O e P) e recomendações contidas na Declaração de Helsínquia salvaguardando-

se os direitos da pessoa humana. 

Segundo Fortin, Prud’Homme-Brisson e Coutu-Wakulczyk (2003), “… qualquer investigação 

efectuada junto de seres humanos levanta questões éticas e morais” (p.113). Desta forma, 

revela-se como fundamental a consideração de todos os procedimentos, uma vez que, segundo 

os mesmos autores, “na persecução da aquisição dos conhecimentos, existe um limite que não 

deve ser ultrapassado: esse limite refere-se ao respeito pela pessoa e à proteção do seu direito 

de viver livre e dignamente enquanto ser humano” (p.113). 

Assim, a investigação em enfermagem deve basear-se num exame criterioso de alguns 

fundamentos e consequências morais da investigação, nomeadamente respeitar os cinco 

Princípios do Código de Ética de Investigação, que são, segundo Fortin et al. (2003): direito à 
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autodeterminação, direito à intimidade, direito à confidencialidade e anonimato, direito à 

proteção contra o desconforto e prejuízo e direito a tratamento justo e leal. 

O direito à autodeterminação, segundo Fortin et al. (2003), baseia-se no princípio ético de 

respeito pelas pessoas, no sentido em que todas as pessoas têm capacidade para decidir o seu 

próprio destino.  

No direito à intimidade, segundo Kovacs (1985), cit. por Fortin et al. (2003), “as informações 

consideradas como íntimas e privadas relacionam-se com as atitudes, os valores as opiniões ou 

quaisquer outras informações pessoais que o participante aceite partilhar com o investigador” 

(p.117). 

No direito ao anonimato e à confidencialidade, os resultados devem ser apresentados de forma, 

a que nenhum dos participantes possa ser identificado nem pelo investigador nem pelo leitor do 

estudo de investigação. Pois todo o investigador deve classificar a informação dada com íntima 

e privada (Fortin et al., 2003). 

Segundo Frankena (1973), cit. por Fortin et al. (2003), o direito à proteção contra o desconforto 

e o prejuízo, baseia-se no princípio do benefício em que todos os membros da sociedade 

desempenham um papel ativo na proteção dos dados revelados com o objetivo de prevenir o 

desconforto, o prejuízo e promover o bem-estar do indivíduo. 

Desta forma, será assegurado aos encarregados de educação/cuidadores das crianças com NSE 

a participação confidencial e anónima, serão informados para não colocar qualquer informação 

que permita a sua identificação. 

Foram respeitados os aspetos éticos inerentes ao desenvolvimento de qualquer investigação 

científica, e recomendações contidas na Declaração de Helsínquia, salvaguardando-se os 

direitos da pessoa humana. 

As pessoas envolvidas serão informadas e esclarecidas acerca da natureza, moldes e objetivo 

do estudo e questionadas sobre a sua vontade em participar no mesmo, de modo a não interferir 

com princípios básicos da Bioética (a não maleficência, a beneficência, a autodeterminação, a 

justiça e o sigilo). A decisão de participar ou não no estudo será tomada exclusivamente pelas 

mesmas de livre e espontânea vontade. 
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Tratamento estatístico dos dados 

“Uma vez colhidos os dados, é preciso organizá-los tendo em vista a sua análise. Recorre-se a 

técnicas estatísticas para descrever a amostra, assim como as diferentes variáveis” (Fortin et al., 

2009, p.57). 

Após a recolha de dados serão analisados todos os questionários e inseridos os dados numa base 

para tratamento estatístico. Foi usado o programa informático Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) for Windows, versão 22. 

Fortin et al. (2009), referem que : 

a parte descritiva da estatística tem por objectivo destacar o conjunto dos dados 

brutos obtidos de uma amostra de maneira que sejam compreendidos, tanto pelo 

investigador como pelo leitor. Na estatística descritiva, os dados numéricos são 

apresentados sob a forma de quadros e de gráficos e calcula-se o centro de 

dispersão dos valores atribuídos aos dados. (p.411) 

Neste sentido e dado o tipo de estudo e a previsão do número de participantes, será utilizada a 

estatística descritiva. 

3.7. Outras atividades 

No decorrer do estágio, para além do anteriormente descrito, procuramos participar em 

eventos/congressos oportunos para a nossa vida profissional.  

No dia 28-10-2016, estivemos presentes no congresso “GAIF” Grupo Associativo de 

Investigação em Feridas – Do Diagnóstico ao Tratamento” (Apêndice Q). Fez parte do programa 

científico temas como: diagnóstico diferencial em feridas; preparação do leito da ferida; pé 

diabético; e workshops com os seguintes temas: desbridamento; a terapia de pressão negativa e 

o bem-estar das pessoas com feridas; terapia compressiva. 

Nos dias 03 e 04 de novembro de 2016, participamos no congresso “APTFeridas”, Associação 

Portuguesa de Tratamento de Feridas, na Exponor (Porto), subordinado ao tema “Avaliar, 

Prevenir, Tratar Feridas” (Apêndice R). 

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2016, estivemos presente no congresso XXIX Fórum de 

Dermatologia (Apêndice S), no Edifício da Alfândega/Porto, organizado pelo Serviço de 

Dermatologia do Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António. 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO2a3kxOPUAhWLExoKHQv7AR8QFgg6MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.aptferidas.com%2F&usg=AFQjCNE7Lahww7aKNZ0PH0ZiZ4ryvj--8w
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO2a3kxOPUAhWLExoKHQv7AR8QFgg6MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.aptferidas.com%2F&usg=AFQjCNE7Lahww7aKNZ0PH0ZiZ4ryvj--8w
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Em jeito de síntese e de apreciação crítica e reflexiva das atividades desenvolvidas no âmbito 

da UCC Mateus, é de referir que a participação em todas as atividades foi bastante interessante 

e enriquecedora, não só para o desenvolvimento de competências no âmbito da área de 

especialização, mas também para a nossa vida profissional e pessoal. Foram abordados temas 

relevantes e bastante pertinentes, com os quais nos deparamos no dia a dia. Permitiu-nos 

adquirir novos conhecimentos/informação com o objetivo de os incorporar na prática de 

enfermagem. O conhecimento tem sido visto como um dos mais importantes recursos de saúde 

(enfermagem), por ser capaz de resolver problemas de saúde do cidadão (doente/utente). É 

essencial o profissional de saúde estar atualizado e reciclar a informação anteriormente 

adquirida, pois os cuidados de saúde e em particular os cuidados de enfermagem são cada vez 

mais complexos e singulares. Assim, ao adquirir mais conhecimentos, conseguimos tomar 

decisões mais fundamentadas, seguras e eficazes. 

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

G2.2. “Integra, nos processos de mobilização e participação comunitária, conhecimentos de 

diferentes disciplinas: enfermagem, educação, comunicação, e ciências humanas e sociais” e 

G2.3. “Procede à gestão da informação em saúde aos grupos e comunidade”, uma vez que foi 

em ambiente de parceria e do trabalho interdisciplinar com outras instituições da comunidade 

que foram planeados e operacionalizados alguns dos projetos de saúde em que colaboramos. 

Concebemos, planeamos e implementamos projetos de formação que foram ao encontro das 

necessidades identificadas no sentido de promover e proteger a saúde, potenciando os recursos 

individuais, da comunidade e de grupos. O desenvolvimento de ações de promoção da saúde 

fomentou a aquisição de competências na prestação de cuidados especializados no âmbito da 

enfermagem comunitária, especificamente com grupos e comunidades. Procuramos refletir 

sobre as formas mais adequadas de promover e divulgar a informação pertinente, fomentando 

a procura de mais e melhor informação, tomando como foco a resposta às necessidades 

específicas das pessoas, grupos ou comunidades.  

Todas as decisões na vida assentam em conhecimentos objetivos, sustentados pela evidência 

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

e conhecimentos. A partilha de ideias e experiências é importante para melhorar a perceção do 

trabalho que o EEECSP pode desenvolver junto dos grupos e comunidades. Desta forma, 

concretizamos as unidades de competência “D2.1 Responsabiliza-se por ser facilitador da 
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aprendizagem, em contexto de trabalho, na área da especialidade” e “D2.2 Suporta a prática 

clínica na investigação e no conhecimento, na área da especialidade”.  

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

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

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

para criar um bom ambiente de trabalho e cooperativismo. Pensamos que o EEECSP deve ser 

competente na área da comunicação, relação interpessoal e gestão organizacional. Assim, 

evoluímos na área da relação com os outros e das relações institucionais, ao percebermos que, 

em conjunto, existe potencial para fazer mais e melhor, adequando todas as decisões no sentido 

de possibilitar as boas práticas de enfermagem.  

A apreciação crítica da consecução dos objetivos descritos e das competências desenvolvidas 

requer uma análise do trabalho efetuado, refletindo nas atividades realizadas e projetando o 

futuro. Deste modo, estamos conscientes da evolução sentida e do processo de crescimento 

pessoal e profissional. Enquanto enfermeira, envolvida e comprometida no processo de 

aprendizagem no âmbito da enfermagem comunitária, reconhecemos que as atividades 

desenvolvidas contribuíram para o aperfeiçoamento e mudança de comportamentos e uma 

maior abertura para novas iniciativas, no sentido da melhoria contínua da qualidade de cuidados 

prestados. A aprendizagem em contexto prático permitiu a aplicação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos previamente, ou seja, a efetiva transposição do conhecimento teórico para 

a prática clínica. As experiências de aprendizagem vivenciadas contribuíram para o 

reconhecimento da importância do papel do EEECSP. 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

E APRECIAÇÃO CRÍTICA DAS COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA  

A USP do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte funciona, sob o ponto de vista operativo, nos 

termos estabelecidos no nº 2 do artigo do Decreto-Lei nº 81/2009, de 02 de abril, integrando-se 

na estrutura orgânica do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, de acordo com a alínea d) do 

artigo 7º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro. 

A USP localiza-se preferencialmente na Rua Miguel Torga 121, 5000-651 Vila Real (Figura 12) 

sem prejuízo de qualquer outra localização que venha a ser indicada, bem como a 

descentralização dos seus serviços dentro da área geográfica de influência de ACeS Douro I – 

Marão e Douro Norte, nomeadamente nos serviços locais. 

 

Figura 12. USP Marão e Douro Norte 

(https://www.google.pt/maps) 

A USP do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte abrange as áreas geográficas dos concelhos de 

Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real 

(Figura 13), correspondendo a uma área geográfica de 1215 km2 e uma população de cerca de 

110 000 habitantes. 
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A USP tem como competências: a) identificar necessidades de saúde; b) monitorizar o estado 

de saúde da população e seus determinantes; c) promover a investigação e a vigilância 

epidemiológicas; d) avaliar o impacto das várias intervenções em saúde; e) gerir programas e 

projetos nas áreas de defesa, proteção e promoção da saúde da população, no quadro dos planos 

nacionais de saúde ou dos respetivos programas ou planos regionais ou locais de saúde, 

nomeadamente vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, saúde ocupacional e saúde oral; f) 

participar na execução das atividades dos programas descritos na alínea anterior, no que respeita 

aos determinantes globais da saúde ao nível dos comportamentos e do ambiente; g) promover 

e participar na formação pré-graduada e pós-graduada e contínua dos diversos grupos 

profissionais que integram (Decreto-Lei nº 81/2009, de 02 de abril).  

A principal função da USP é a de funcionar como observatório de saúde da população, que com 

uma maior concentração de recursos, permite uma melhor caracterização da área 

geodemografia da população da sua área de abrangência, assim como das necessidades 

existentes em saúde, articulando com as demais unidades. Esta unidade é responsável pela 

avaliação dos indicadores de saúde pública, nomeadamente vacinação, doenças de declaração 

obrigatória, estudos epidemiológicos, entre outros. 

Dispõe de várias áreas funcionais, além das funções de autoridade de saúde que são transversais 

a todas as que a seguir se enumeram: planeamento em saúde; promoção e proteção da saúde; 

vigilância epidemiológica e vigilância em saúde ambiental, funções da USP Douro Norte 

(Anexo E). 

Figura 13. Área geográfica do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 

(http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/ Planeamento%20em%20Sa%

C3%BAde/Perfis%20de%20Sa%C3%BAde/PLS/ACES%20Mar%C3%A3o%20e%20Douro%20Norte) 
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A USP constitui-se como uma estrutura organizacional flexível, de intervenção comunitária, de 

base populacional. É gerida por um coordenador, médico especialista em saúde pública de 

acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei nº 81/2009, de 02 de abril. 

De acordo com o nº 2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, a intervenção 

de coordenador é sustentada por uma equipa técnica pluridisciplinar, cujos elementos interagem 

e se complementam a vários níveis, segundo o organograma da USP Douro Norte (Anexo F), 

integrando: médicos de saúde pública; enfermeiros de saúde pública ou de saúde comunitária e 

outros; técnicos de saúde ambiental; engenheiro ambiental/ sanitário; assistente operacional; 

outros profissionais que vierem a ser considerados necessários à prossecução, nomeadamente 

técnicos superiores nos ramos de nutrição, psicologia, serviço social; apoio de acessória jurídica; 

apoio de informática/estatística. 

Compete à área de planeamento em saúde e administração em saúde, elaborar informação e 

planos em domínios da saúde pública, funcionar como Observatório Local de Saúde e 

desenvolver modelos de intervenção adequados, visando eficácia eficiência e qualidade de 

serviços. 

Os objetivos desta área de intervenção passam por elaborar do diagnóstico de saúde da 

população através da recolha ativa de dados de saúde e sua análise sistemática; caracterizar o 

estado de saúde das populações, identificar as suas necessidades em saúde, definir prioridades 

para a intervenção; elaborar plano de ação local, após identificação de prioridades de 

intervenção e definição de estratégias, contribuído, assim, para o plano de saúde do ACeS; gerir 

e divulgar informação sobre saúde intra e interinstitucionalmente, garantindo credibilidade da 

informação e funcionamento de modo articulado; assegurar apoio técnico às outras unidades 

funcionais, de forma a contribuir para a implementação, execução e avaliação dos respetivos 

planos de ação; assegurar apoio técnico e elaboração de contratos-programa com vista à 

contratualização em saúde.  

A proteção e promoção da saúde e prevenção da doença visam a minimização ou resolução dos 

problemas de saúde que condicionam a saúde e bem-estar dos indivíduos e populações, 

capacitando as pessoas para melhor controlo sobre a própria saúde.  

A proteção e promoção da saúde e prevenção da doença tem como principal função gerir 

programas nacionais, nomeadamente no âmbito da saúde escolar e saúde oral; implementar 

projetos regionais dirigidos a grupos-alvo prioritários; estabelecer parcerias institucionais que 
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visem catalisar esforços, para alteração de estilos de vida e de comportamentos das populações, 

conducentes à prevenção da doença; coordenar projetos locais que visem dar resposta 

preventiva ou de promoção, relativamente a problemas, identificados como prioritários para a 

intervenção.  

Na área de vigilância epidemiológica desenvolve atividades ao nível das doenças transmissíveis 

controláveis ou não por vacinação, das doenças não transmissíveis e crónicas, atuando sobre as 

mesmas, numa perspetiva de contribuir para a diminuição da sua ocorrência.  

A área da saúde ambiental coordena ações de vigilância de riscos ambientais, ocupacionais e 

realiza múltiplas atividades, como: dar cumprimento aos programas regionais e nacionais sobre 

a vigilância em saúde ambiental; implementar atividades de vigilância da qualidade da água, 

nas suas múltiplas utilizações; assegurar adequação e cumprimento do Plano de Contingência 

para as ondas de calor; avaliar a gestão dos resíduos hospitalares perigosos, produzidos nas 

unidades prestadoras de cuidados de saúde; integrar grupos de consulta no âmbito das 

avaliações ambientais estratégicas; propor programas ou projetos no âmbito da vigilância 

ambiental, sempre que identificadas situações de risco não contempladas nos programas 

existentes. 

O Despacho n.º 6401/2016, de 16 de maio, determina que a DGS desenvolve, no âmbito do 

PNS, programas de saúde prioritários nas seguintes áreas: prevenção e controlo do tabagismo; 

promoção da alimentação saudável; promoção da atividade física; diabetes; doenças cérebro-

cardiovasculares; doenças oncológicas; doenças respiratórias; hepatites virais; infeção 

VIH/SIDA e tuberculose; prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos; 

saúde mental. 

O Departamento de Saúde Mental envolve vários serviços (psicologia, psiquiatria…), tem como 

objetivo satisfazer as necessidades de cuidados de saúde mental da população/ comunidade de 

referência, em conjunto com todos os níveis de cuidados e com as estruturas assistenciais de 

saúde mental existentes, numa perspetiva de promoção, tratamento e reabilitação. Garante, 

assim, uma aproximação ao doente/utente e cuidadores no contexto hospitalar e de cuidados 

primários, numa perspetiva biopsicossocial. 

A necessidade de uma ação cada vez mais interventiva para dar resposta aos desafios de uma 

realidade, necessita de um posicionamento/parecer por parte da USP no sentido de ser um 

https://www.sinonimos.com.br/parecer/
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elemento catalisador de estratégias e de parcerias intersetoriais que, assentes no trabalho em 

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

A USP tem um papel muito importante na progressão académica e formação profissional, 

contribuindo de forma ativa na formação dos diversos grupos profissionais que a integram nas 

suas diferentes fases: pré-graduada, pós-graduada e contínua. Foi enquadrado por este objetivo 

que, durante o período de 02 de fevereiro a 03 de março de 2017 e no âmbito da unidade 

curricular Estágio e Relatório do 2º ano do MEC, realizamos o estágio na USP do ACeS Douro 

I - Marão e Douro Norte.  

Durante este período/fase de aprendizagem académico, permitiu-nos observar e participar em 

atividades da esfera profissional do EEECSP, que fomentam e ajudam a desenvolver 

competências inerentes. Numa breve descrição, destacamos algumas das atividades 

desenvolvidas.  

4.1. Programa Nacional de Vacinação  

Segundo a DGS (2017), o Programa Nacional de Vacinação (PNV) foi criado em 1965 e desde 

esta altura que está em permanente revisão com o intuito de melhorar, visando, vacinar o maior 

número de pessoas com as vacinas mais adequadas, o mais precocemente possível, de forma 

duradoura, promovendo, assim, a proteção individual e contribuir de forma positiva para a 

saúde pública. 

“As vacinas para integrar o PNV são selecionadas com base na epidemiologia das doenças, na 

evidência científica do seu impacte, na sua relação custo-efetividade e na sua disponibilidade 

no mercado” (DGS, 2017). 

A vacinação sensibiliza o sistema imunológico do organismo, prevenindo doenças causadas por 

vírus e bactérias específicas. Assim, ajuda o sistema imunológico a defender-se contra esses 

microrganismos, de forma que, quando a pessoa fica exposta à doença, já está protegida da 

mesma. As vacinas contêm quantidades ínfimas de produto que provoca a formação, pelo 

sistema imunológico, de anticorpos e de células especiais contra o vírus ou a bactéria em 

questão. Algumas são fabricadas a partir de microrganismos mortos (e.g., a vacina contra a 

poliomielite ou contra a gripe). Outras contêm organismos vivos enfraquecidos (e.g., as vacinas 

que protegem contra o sarampo e a rubéola), estimulam uma reação imunológica sem causar 

enfermidade na pessoa. 
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A DGS (2017), refere que a “vacinação deve ser entendida como um direito e um dever dos 

cidadãos, participando ativamente na decisão de se vacinarem com a consciência que estão a 

defender a sua saúde, a Saúde Pública e a praticar um ato de cidadania”. 

A atualização do PNV 2017 (Anexo G), foi aprovada pelo Despacho n.º 10441/2016, de 19 de 

agosto, e entrou em vigor em janeiro de 2017, substituindo o PNV 2012 (Norma nº 040/2011 

de 21/12/2011, atualizada em 26/01/2012), pelo que os conteúdos de circulares informativas, 

circulares normativas, orientações, normas e ofícios que contrariam o disposto neste despacho 

ficaram sem efeito. 

Devem ser sempre respeitados os limites máximos para administração das vacinas no âmbito 

do PNV, as idades mínimas recomendadas para cada dose, os intervalos entre doses para cada 

vacina e os intervalos entre a administração de vacinas diferentes. 

Anualmente, são realizadas avaliações ao cumprimento do PNV, para verificar se os objetivos 

propostos são ou não atingidos. Para ser possível a realização destas avaliações, são necessárias 

informações que lhes sirvam de base e que se encontrem nas fichas individuais de vacinação, 

que estão contempladas no módulo vacinação do Sistema de Informação para Unidades de 

Saúde (SINUS). Este sistema é orientado para o controlo administrativo nas áreas da consulta, 

urgência, vacinação, gestão da requisição, emissão do cartão de utente e registo administrativo 

de contactos, cujo modelo de funcionamento é comum aos CS/Extensões. Todos os locais onde 

ocorre vacinação dos ACeS e ULS das ARS são as entidades responsáveis pelo fornecimento 

dessas informações.  

Em janeiro de 2017, no decorrer do estágio, tivemos a oportunidade de colaborar com a 

enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica do PNV. Efetuou-se a consulta no 

SClinico com o propósito de verificar os diferentes níveis de cumprimento do PNV. 

Seguidamente procedeu-se ao contacto com os CS que integram o ACeS Douro I - Marão e 

Douro Norte para esclarecer o novo plano de vacinação. É de salientar a nossa participação na 

monitorização da administração da vacina (Gripe Sazonal) no sentido de verificar a adesão dos 

doentes/utentes e adequar o fornecimento aos pedidos solicitados.  

4.2. Doenças de Notificação Obrigatória  

Foi publicada a Portaria nº 22/2016, de 10 de fevereiro, que torna obrigatória a notificação 

laboratorial a partir de 01 de janeiro de 2017, dos casos de doenças de notificação obrigatória 

http://www.aenfermagemeasleis.pt/2016/02/10/regulamento-de-notificacao-obrigatoria-de-doencas-transmissiveis-e-outros-riscos-em-saude-publica/
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(DNO), através do Sistema Nacional de Vigilâncias Epidemiológica (SINAVE). 

O SINAVE é um sistema de vigilância em saúde pública, que identifica situações de risco, 

recolhe, atualiza, analisa e divulga os dados relativos a doenças transmissíveis e outros riscos 

em saúde pública, bem como prepara planos de contingência face a situações de emergência ou 

tão graves como de calamidade pública. 

O SINAVE permite a atuação de uma rede de âmbito nacional, envolvendo os médicos, os 

serviços de saúde pública, os laboratórios, as autoridades de saúde e outras entidades dos setores 

público, privado e social, cujos participantes contribuem para um sistema nacional de 

informação. 

O SINAVE desmaterializa a notificação obrigatória de doenças transmissíveis e outros riscos 

em saúde pública, permitindo ao médico notificar em tempo real a ocorrência de uma doença 

transmissível à autoridade de saúde local para a implementação de medidas de prevenção e 

controlo, limitando a disseminação da doença e a ocorrência de casos adicionais. Funciona 

ainda como um instrumento para a monitorização contínua da ocorrência das DNO (Anexo H) 

em Portugal. 

De acordo com o Relatório de Monitorização do SINAVE (Pinto et al., 2016), a distribuição da 

incidência cumulativa de casos notificados por 100 000 habitantes mostrou que onze das vinte 

e quatro USP apresentaram valores superiores à média regional, existindo contudo USP com 

valores substancialmente abaixo da média regional, nomeadamente a USP Marão e Douro Norte 

(29,52 casos/100 000 hab.), tenso sido notificados 31 casos. 

A Região de Saúde do Norte foi a que apresentou o maior número de casos notificados (1 507 

casos), seguida pela Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com 1 494 casos notificados, 

sendo a Região Autónoma da Madeira a que apresentou menor número de casos notificados (49 

casos). 

No decorrer do estágio, colaboramos com a equipa na vigilância epidemiológica de DNO, 

através do SINAVE. Os dados obtidos referentes ao ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, no 

ano de 2016, correspondeu a 64 doentes/utentes (25 homens, 30 mulheres, 9 omisso), sendo a 

Campilobacteriose com mais número de doentes/utentes (Anexo I). 

Foi publicado em Diário da República o Despacho nº 5681-A/2014, de 29 de abril, que define 

quais as DNO, em que está incluída a Campilobacteriose humana. 
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A Campilobacteriose é uma doença causada pela bactéria campylobacter, é a zoonose mais 

frequentemente reportada na UE, e que tem a carne de frango como a principal fonte de infeção. 

A infeção por Campilobacteriose em seres humanos pode ser adquirida através da ingestão de 

leite cru não pasteurizado ou água, mas é o consumo de carne de aves, sobretudo de carne de 

frango fresca que constitui a principal fonte de infeção para os consumidores (Hue et al., 2010; 

Humphrey, O’Brien & Madsen, 2007). 

Segundo a European Food Safety Authority (EFSA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo 

de Doenças, em 2009, foram registados 108 614 casos de salmonelose em humanos, tendo-se 

verificado uma tendência de queda significativa no número de casos. Nesse mesmo ano, o 

agente causador de doença de origem alimentar mais comum foi o Campylobacter, com 198 

252 casos humanos, tendo sido detetado em carne de frango fresco (EFSA, 2011). 

Em Portugal, no ano de 2009, foram registados, oficialmente, 11 surtos com origem alimentar. 

Do total de 251 pessoas que evidenciaram sinais de doença, resultaram 90 hospitalizações e 1 

caso fatal (EFSA, 2011). 

Em 2010, os Estados-Membros da Europa notificaram um total de 5 262 surtos, envolvendo 43 

473 pessoas, das quais 4 695 resultaram em hospitalizações e 25 mortes. Na sua maioria, estes 

casos foram causados por bactérias (Campylobacter jejuni) (EFSA, 2012). 

A EFSA reportou recentemente que a Campylobacter continuou a ser o agente de gastroenterite 

mais frequentemente declarado em infeções no homem na UE. Em 2012, a Campilobacteriose 

humana foi a zoonose mais frequentemente declarada, com 214 268 casos confirmados. Entre 

2008 e 2012, verificou-se um aumento do número de casos confirmados desta doença na UE, 

assim como uma tendência sazonal (EFSA & European Centre for Disease Prevention and 

Control, 2014). 

Os principais fatores de risco para a ocorrência de infeção por Campylobacter sp, segundo 

Blaser (1997), são: i) idade inferior a 5 anos e entre os 20 e 29 anos; ii) sexo masculino; iii) 

consumo de carne mal processada, nomeadamente de aves; iv) consumo de leite não 

pasteurizado e produtos lácteos; v) consumo de água não tratada.  

As infeções por Campylobacter sp provocam alguns sintomas como a diarreia, cólicas, dores 

abdominais e febre no período de dois a cinco dias, após a exposição ao microrganismo sendo, 

geralmente, autolimitadas, não ultrapassando a duração de uma semana. A diarreia pode ser 
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sanguinolenta e de elevado volume, podendo levar a estados de desidratação (Allos, 2001; 

Sahin et al., 2011; J. Silva et al., 2011; Veiga et al., 2009).  

Quase todas as pessoas infetadas com Campylobacter sp recuperam sem qualquer tratamento 

específico, sendo a reidratação oral recomendada e, normalmente, suficiente para o 

restabelecimento total. Este tipo de prática é importante de forma a contrariar um possível 

estado de desidratação (Coker, Isokpehi, Thomas, Amisu & Obi, 2002; J. Silva et al., 2011; 

Luangtongkum et al., 2009). 

Nos casos mais graves, para além da substituição de fluídos e de eletrólitos, poderá ser 

necessário a instituição de uma terapêutica antimicrobiana (e.g., macrólidos, fluoroquinolonas). 

A terapia com antibióticos neste tipo de infeções é sempre feita com uma certa prudência, sendo 

normalmente aplicada apenas a doentes que apresentem febre alta ou diarreia com sangue, a 

doentes imunocomprometidos e a doentes em que os sintomas pioram ou persistem por mais 

de uma semana após o diagnóstico (Ledergerber et al., 2003; Triblle et al., 2010).  

Algumas práticas no nosso dia a dia podem ajudar a prevenir infeções de Campylobacter 

(Altekruse, Stern, Fields & Swerdlow, 1999; Coker et al., 2002; Triblle et al., 2010):  

 Cozinhar bem todos os produtos avícolas, assegurando a sua total cozedura; Lavar as 

mãos com sabão antes de preparar alimentos; Lavar as mãos com sabão após manusear 

alimentos crus de origem animal e antes de tocar qualquer outra coisa; Evitar a 

contaminação cruzada na cozinha usando tábuas separadas para alimentos de origem 

animal e outros alimentos, limpando cuidadosamente todas as tábuas de corte, bancadas 

e utensílios com água quente e sabão depois de preparar os alimentos crus de origem 

animal; Evitar consumir leite não pasteurizado e água de superfície não tratada; 

Certificar que as pessoas com diarreia, especialmente as crianças, lavam as mãos 

cuidadosa e frequentemente com sabão para reduzir o risco de propagação da infeção; 

Lavar as mãos com sabão após o contacto com fezes de um animal de estimação.  
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4.3. Medicamentos anti-infeciosos – Quinolonas  

A partir da década de 1940, generalizou-se o uso dos antibióticos, os quais 

revolucionaram o tratamento dos doentes com infeções, contribuindo 

significativamente para a redução da sua morbimortalidade. No entanto, o seu 

uso excessivo e muitas vezes inadequado promoveu a emergência e proliferação 

de bactérias resistentes. Esta tendência tem-se agravado, sendo cada vez mais 

frequente o aparecimento de microrganismos apenas suscetíveis a poucos 

antibióticos e, como tal, causadores de infeções de tratamento difícil. (P. 

Fernandes et al., 2016, p.6) 

Segundo estes autores:  

…as infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) e o aumento da 

resistência dos microrganismos aos antimicrobianos (RAM) são problemas 

relacionados e de importância crescente à escala mundial. Nenhum país e 

nenhuma instituição prestadora de cuidados de saúde podem alegar serem alheios 

a estas complicações. (p.7) 

Considerando que, Portugal é um dos países da UE com uma das mais elevadas taxas de infeção 

associada aos cuidados de saúde, que a nossa prática de prescrição antibiótica apresenta 

dismorfias passíveis de correção, que a taxa de resistência a antimicrobianos é preocupante, e 

a perceção de que todos estes problemas estão intimamente relacionados e têm de ser abordados 

de forma global e integrada, em fevereiro de 2013, foi criado o Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA). Este programa 

prioritário é orientando para três vetores de intervenção principais: a campanha de precauções 

básicas de controlo de infeção, o programa de apoio à prescrição antibiótica e a vigilância 

epidemiológica de IACS. 

A estrutura de gestão do PPCIRA prolonga-se da DGS, funcionando no âmbito do 

Departamento da Qualidade na Saúde, até às unidades de saúde, sejam ULS, centros 

hospitalares, hospitais, ACeS ou UCC (P. Fernandes et al., 2016). 

Em jeito de alerta é de salientar que as projeções internacionais estimam que se não houver uma 

intervenção mais eficaz, por volta de 2050 morrerão anualmente cerca de 390 000 pessoas na 

Europa e 10 milhões em todo o mundo, em consequência direta das resistências aos 

antimicrobianos, conforme se pode visualizar na Figura 14. 
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Figura 14. Previsão de mortalidade anual a resistência a antibióticos em 2050 

(P. Fernandes et al., 2016) 

No inquérito de prevalência de infeção, realizado à escala europeia em 2012, foram apuradas 

taxas de infeção adquirida no hospital, em Portugal (10,5%), superiores à média europeia de 

(6,1%) e o uso de antibióticos foi de 45,3% comparado com a EU, que foi de 35,8% (P. 

Fernandes et al., 2016) 

Segundo dados divulgados no relatório do European Centre for Disease Prevention and Control 

Surveillance Report: Surveillance of antimicrobial consumption in Europe, 2012, existe uma 

grande variabilidade no consumo de antibióticos na Europa, avaliado em doses diárias 

definidas/1.000 habitantes/dia (DHD). O país com maior consumo de antibióticos, é a Grécia 

(31,9 DHD), apresenta um valor em DHD cerca de três vezes superior ao país com menor 

consumo, a Holanda (11,3 DHD). Observa-se também que o maior nível de consumo de 

antibióticos ocorre nos países do sul da Europa, comparativamente com os países do norte da 

Europa. 

Em Portugal, o consumo de antibióticos na comunidade manteve-se durante muito tempo acima 

do registado na Europa, apesar de uma tendência decrescente que havia estabilizado a partir de 

2006. Segundo os dados do sistema de monitorização europeu ESAC-Net (European 

Surveillance of Antimicrobial Consumption Network), em 2012, Portugal era o nono entre 30 

países europeus, com maior consumo de antibióticos na comunidade, acima da média europeia. 

Mesmo assim, a evolução registada entre 2011 e 2014 pode considerar-se positiva, já que o 

consumo de quinolonas na comunidade diminuiu 27%. 

A nível hospitalar registou-se uma evolução positiva no consumo de quinolonas, tendo-se 
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verificado entre 2011 e 2014 uma redução de 23%. 

Em janeiro de 2017, no decorrer do estágio, colaboramos com a equipa na vigilância 

epidemiológica no PPCIRA e verificamos que a unidade funcional referente ao ACeS Douro I 

- Marão e Douro Norte, com maior prescrição de antibióticos no ano de 2016 foi a UCSP Mateus, 

ficando em segundo a USF do Douro e em terceiro lugar a USF Nova Mateus. A unidade com 

menor prescrição de antibióticos foi a UCSP de Sabrosa (Anexo J).  

Em relação ao número de quinolonas prescritas por unidade funcional e quinolonas prescritas 

por 100 consultas (ACeS Douro I - Marão e Douro Norte) referentes ao ano de 2016, a UCSP 

Murça é a unidade com maior número de quinolonas e a UCSP Mesão Frio a unidade funcional 

com menor número de quinolonas prescritas tanto por consulta como por unidade (Anexos K e 

L). 

A resistência bacteriana aos antibióticos é um dos problemas de saúde pública mais graves 

atualmente, estando associada ao uso inadequado de antibióticos. Portugal é, no contexto 

europeu, um país com um consumo de antibióticos elevado, apesar de se verificar uma 

diminuição em anos recentes, pelo que é importante tomar medidas no sentido de reduzir o 

consumo destes medicamentos.  

Analisar, compreender e estabelecer a rede de causalidade para explicação dos fenómenos de 

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

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

competências do EEECSP “G4. Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

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

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

geodemografia”.  

Refletir e questionar é a base para uma prática reflexiva que fomenta a evolução e crescimento 

pessoal e que esteve sempre presente ao longo do período de estágio, e estará sempre presente 

ao longo das nossas vidas, não só enquanto EEECSP, mas também enquanto cidadãos e agentes 

comunitários, desta forma demonstramos a competência “D1 – Desenvolve o 

autoconhecimento e a assertividade”.  

No que diz respeito à competência B3 “Cria e mantém um ambiente terapêutico seguro”, mais 

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

cultural e espiritual gerador de segurança e proteção dos indivíduos/grupo” e B2.2 “Gere o risco 



Atividades desenvolvidas no contexto da Unidade de Saúde Pública e apreciação crítica das competências do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária  

 

67 

a nível institucional ou das unidades funcionais”, procuramos sempre promover essa segurança, 

gerindo o risco, transmitindo-a a todas as pessoas para que possam fomentar nas suas relações 

sociais, profissionais e institucionais.  

Na área da gestão dos diversos recursos necessários no processo de planeamento em saúde, o 

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

necessidades concretas a que se destinam. Neste sentido, foi importante desenvolvermos 

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

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

organizacional estrito favorecedores da melhor resposta ao grupo de indivíduos”, pois 

contribuíram para o sucesso das atividades desenvolvidas. 
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5. CONCLUSÕES  

Com base na metodologia do planeamento em saúde, com este relatório pretendemos descrever 

de forma objetiva o caminho percorrido no decurso do estágio realizado no período de 19 de 

setembro a 15 de dezembro de 2016, na UCC Mateus e de 02 de janeiro a 03 de fevereiro de 

2017 na USP (unidades funcionais do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte), no âmbito da 

unidade curricular Estágio e Relatório que integra o MEC da ESS da UTAD e analisar o seu 

contributo para o desenvolvimento das competências do EEECSP, de acordo com o 

Regulamento n.º 128/2011, de 18 de fevereiro. 

Ao realizar este relatório procuramos que este não traduzisse apenas a descrição das atividades 

desenvolvidas, mas também uma reflexão crítica de tudo o que foi efetuado ao longo do estágio, 

incluindo as experiências vivenciadas e o seu contributo para a evolução pessoal e profissional. 

Um dos principais objetivos das sociedades democráticas do mundo atual é responder 

objetivamente às necessidades não só individuais mas também da nossa comunidade, através 

de um modelo salutogénico dinamizador e proativo que fomente a capacitação de todos os 

intervenientes sociais, de forma a que estes lidem positivamente com as adversidades do 

quotidiano. Neste sentido, o Regulamento nº 128/2011, de 18 de fevereiro, prevê a competência 

“G2 - Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades” pela participação 

nos processos de tomada de decisão dos principais problemas de saúde pública, e nos programas 

e projetos de intervenção que visam capacitar e empoderar as comunidades na consecução de 

projetos de saúde publica que convergem para a melhoria da saúde e qualidade de vida do 

indivíduo. 

O processo de aquisição e desenvolvimento de competências na área de enfermagem 

comunitária e de saúde pública, com vista à capacitação das comunidades, ocorreu pela 

participação em atividades desenvolvidas em diferentes domínios do âmbito da atuação dos 

enfermeiros especialistas nesta área. 

No geral, a execução de todas as atividades proporcionou a compreensão e integração de 

diferentes unidades 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”, pois contribuímos para o processo de capacitação de grupos e comunidades, que 

transcende a transmissão de conhecimentos teórico-práticos sobre a promoção e proteção da 
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saúde. Ao longo de todo o estágio procuramos desenvolver uma prática profissional e ética no 

campo da nossa intervenção, procurando demonstrar segurança e iniciativa para um exercício 

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

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

conjugasse a dimensão científica, ética e humana, na abordagem do cuidar e, por isso, a 

competência “A1”Desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de intervenção”, 

norteou as práticas de intervenção, quer a nível individual, quer coletivo. 

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

atividade orientada pelo cumprimento dos direitos humanos de forma responsável, procurando 

gerir situações mais ou menos comprometedoras para os cidadãos. Pensamos ter sido bem-

sucedidos na medida em que aperfeiçoamos e desenvolvemos a competência A2 - “Promove 

práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades profissionais”. 

De acordo com OE (2010), o desafio de responder às novas necessidades de saúde pressupõe, 

como EEECSP, o desenvolvimento de intervenções holísticas centradas na comunidade, 

capacitando-a para responder e resolver de forma autónoma e dinâmica os seus problemas ou 

necessidades de saúde. A realização de cuidados na comunidade implica a ideia do todo, do 

conjunto das partes, mas sobretudo das ligações e interrelações que constituem esse todo, na 

perspetiva de que o sistema é um conjunto de elementos interdependentes, ligados entre si por 

relações tais que se um deles se falha os outros se modificam, transformando por consequência 

todo o sistema (Costa, 2002). 

Em todas as atividades que ocorreram durante o tempo de estágio, tivemos como objetivo a 

participação e colaboração ativa, com espírito crítico e de aprendizagem contínua. 

Consideramos ter sido possível integrar o papel do EEECSP, já que este tem uma visão mais 

completa e profunda dos grupos e das comunidades, ponderando estratégias para atuar em 

tempo útil face aos problemas existentes. Assim, consideramos que o EEECSP assume um 

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

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

de cada um (pessoa, grupos ou comunidades), proporcionando efetivos ganhos em saúde. 

Destaca-se pela responsabilidade de identificar as necessidades dos indivíduos, famílias e 

grupos de determinada área geográfica, evidenciando-se as atividades de EpS no 

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

empowerment das comunidades. 
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A intervenção do EEECSP deverá privilegiar sempre o seu foco de atenção no coletivo, 

procurando desenvolver estratégias de forma a promover e a maximizar a capacitação da 

comunidade (Moore et al., 2014). 

Durante a realização deste relatório foram várias as dificuldades encontradas, devido à pouca 

experiência na produção deste tipo de documento. No entanto, estes obstáculos foram 

ultrapassados, com maior ou menor dificuldade, o que contribuiu para o desenvolvimento da 

capacidade de adaptação a novas situações e do aperfeiçoamento de um espírito crítico. 

Desta forma, no início do estágio pensamos que se tornaria difícil percorrer todas as etapas, 

atendendo ao curto período de tempo estipulado para o estágio bem como à falta de 

conhecimento/informação sobre o tema “Crianças com NSE”. Tema este, que nos foi proposto 

pela equipa da UCC Mateus, na medida em que constava do seu plano de ação a caracterização 

das crianças com NSE e a avaliação do impacto físico, emocional e social do papel do cuidador. 

Neste sentido, um conhecimento mais aprofundado sobre esta problemática permitirá à UCC 

Mateus uma melhor definição de estratégias a implementar que visem uma melhor adequação 

ao papel de cuidador das crianças com NSE. Assumimos o compromisso de continuar a 

contribuir para o desenvolvimento desta investigação através da nossa participação em 

diferentes atividades, de entre as quais destacamos a elaboração de uma proposta formativa 

destinada aos cuidadores (Apêndices T, U e V). 

Ao longo deste percurso de formação especializada foram desenvolvidas diferentes atividades 

que permitiram adquirir competências no âmbito da avaliação multicausal das situações doença 

e dos processos de tomada de decisão nos principais problemas de saúde pública.  

Por tudo isto, sentimo-nos satisfeitas com as competências adquiridas e obtidas ao longo deste 

percurso, e esperamos, em futuro próximo, poder exercer uma enfermagem de excelência como 

especialista em enfermagem comunitária. 
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Apêndice A 

Trabalho em powerpoint subordinado ao tema: “Semana Mundial do Aleitamento Materno” de 03 a 

07 de outubro de 2016 

 

 

SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO 
3 A 7 OUTUBRO de 2016

Orientadora: 
Professora Doutora Maria João Monteiro
Aluna: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 
2 Ano | 1º Semestre
Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

 

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Aleitamento materno
2.1- Objetivos da SMAM
3. Recomendações
4. Benefícios do aleitamento materno
4.1 - Na criança
4.2 - Na mulher/mãe
4.3 - Na família
5 . Dez passos para uma amamentação bem

sucedida
6. Conclusão

 

1. INTRODUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

CURSO
Mestrado em Enfermagem Comunitária da ESEVR/UTAD

PERÍODO DE ESTÁGIO E RELATÓRIO
19 Setembro de 2016 a 15 de Dezembro de 2016

LOCAIS DE ESTÁGIO
ACES Douro I – Marão Douro Norte (UCC de Mateus)

 

1. INTRODUÇÃO

Com a realização deste trabalho pretendo

relembrar/refletir e adquirir novos conhecimentos

a cerca do tema e proporcionar aos participantes

(grávidas, crianças…) juntamente com a equipa

da UCC Mateus uma oportunidade única para

troca de conhecimentos durante a semana do

aleitamento materno.

A equipa da UCC Mateus do Centro de Saúde Vila Real

II do ACES Douro I – Marão, Douro Norte participa
(ações organizadas na comunidade) na Semana
Mundial do Aleitamento Materno/2016 de forma a

contribuir nas boas práticas de saúde .

 

2. Aleitamento materno

2.1- Objetivos da SMAM:

Informar as pessoas sobre as novas metas de Desenvolvimento Sustentável 
e como elas se relacionam com a amamentação e a alimentação 
complementar;

Ancorar firmemente a amamentação como um componente-chave do 
desenvolvimento sustentável;

 Dinamizar uma variedade de ações sobre a amamentação e alimentação 
complementar saudável;

Envolver e colaborar com uma ampla gama de atores, em torno da 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

DGS,2016

 

3.Recomendações

Desde 1991, a OMS, em associação com a UNICEF, tem vindo a
empreender um esforço mundial no sentido de proteger, promover e
apoiar o aleitamento materno.

As recomendações da OMS relativas à amamentação são as seguintes:

 As crianças devem fazer aleitamento materno exclusivo até aos 6
meses de idade. Ou seja, até essa idade, o bebé deve tomar apenas leite
materno e não deve dar-se nenhum outro alimento complementar ou
bebida;
 A partir dos 6 meses de idade todas as crianças devem receber
alimentos complementares (sopas, papas, etc.) e manter o aleitamento
materno;
 As crianças devem continuar a ser amamentadas, pelo menos, até
completarem os 2 anos de idade.
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“O leite humano é um alimento vivo,
completo e natural … defendendo-se a
amamentação exclusiva até aos 6 meses
de vida, e complementada com outros
alimentos até aos dois anos ou mais, …”

DGS,2016

“O aleitamento materno é considerado o
tipo de alimentação ideal para os recém-
nascidos de termo saudáveis e para os
recém-nascidos pré-termo ou com
patologia.”

DGS,2016

3.Recomendações (cont.)

 

4. BENEFÍCIOS DO 
ALEITAMENTO MATERNO

 

Em Março de 2004, a UNICEF divulgou uma folha 
informativa sobre os benefícios do aleitamento materno. 
Nessa folha, com base em mais de 90 publicações, 
expressamente selecionadas, relativas a resultados de 
investigação posteriores a 1990, aUNICEF (2004) concluiu 
que “Tem sido produzida evidência significativa e fiável 
que mostra que a amamentação tem importantes 
vantagens, quer para o lactente, quer para a mãe, mesmo 
nos países industrializados.”

4. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO 
MATERNO (cont.)

 

4. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO 
MATERNO (cont.)

4.1 – Nas Crianças

 

4. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO 
MATERNO (cont.) 

4.2- Na mulher/mãe 

As mulheres que amamentam têm um risco menor de:
Cancro da mama
Cancro do ovário
Fratura da bacia e diminuição da densidade óssea

Outros resultados potencialmente protetores da 
amamentação (requerendo mais investigação):

- para o lactente
esclerose múltipla
apendicite aguda
Amigdalectomia

- para a mãe
artrite reumatoide

(UNICEF, 2004).
 

4. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO 
MATERNO (cont.)

4.3- Na família

 

4. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO 
MATERNO (cont.)

 

5. Dez passos para uma 
amamentação bem sucedida

1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, a qual
deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipa de
cuidados de saúde;
2. Treinar toda a equipa de cuidados de saúde, capacitando-a
para implementar esta norma;
3. Informar todas as grávidas atendidas sobre as vantagens e a
pratica da amamentação;
4. Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia
hora após o parto;
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a
lactação, mesmo que tenham de ser separadas de seus filhos;

(UNICEF/OMS)
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5. Dez passos para uma amamentação
bem sucedida (cont.)

6. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou
bebida além do leite materno, a não ser que seja por
indicação médica;
7. Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e os
bebés permaneçam juntos 24 horas por dia;
8. Encorajar a amamentação sob livre demanda (sempre que
o bebé quiser);
9. Não dar bicos artificiais (tetinas) ou chupetas a crianças
amamentadas;
10. Encorajar a criação de grupos de apoio à amamentação,
para onde as mães devem ser encaminhadas por ocasião da
alta hospitalar. (UNICEF/OMS)

6. Conclusão

http://mamaes.net/files/2012/12/almofada-para-amamentar.jpg

“Se fosse disponibilizada uma nova vacina
que pudesse prevenir a morte de um
milhão de crianças ou mais por ano e que,
além disso, fosse barata, segura, de
administração oral e não exigisse uma
cadeia de frio, esta tornar-se-ia numa
prioridade imediata para a saúde pública.
A amamentação pode fazer tudo isso e
mais ainda, mas precisa… cuidados
profissionalizados que permitam às
mães ganhar confiança e lhes mostrem o
que fazer e as protejam de más práticas.”

Lancet,1994
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Apêndice B 

Poster “Obesidade Infantil” 

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 

2 Ano | 1º Semestre - 2016

Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

Orientadores: 

Professora Doutora Maria João Filomena dos Santos Pinto 

Monteiro
Autor: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792 http://webquestl2011.wikispaces.com/file/view/obesidad.gif/237307143/obesidad.gif

Estudos científicos demonstram que mais de 35% 
das crianças com idades entre os 6  e os 8 anos têm 

índice de massa corporal elevado para a idade e sexo 
e que mais de 14% já são obesas. Outros trabalhos 

que incidem no mesmo âmbito mostram que na 
população entre os 10 e os 18 anos o excesso de peso 

é superior a 30% e a obesidade cerca de 8%. Em 
relação à população adulta entre os 18 e os 64 anos 
aqueles indicadores são de 54% para o excesso de 

peso e de 14% para a obesidade . (DGS, 2015)

A obesidade é definida pela OMS como

“uma doença na qual existe uma acumulação

excessiva de massa gorda, de tal forma que

a saúde pode ser adversamente afetada”.

http://1.bp.blogspot.com/-LgHLnVWPdoU/UJEkeSGV4bI/AAAAAAAABAY/6cZVEnuLSMM/s1600/obesidade+infantil.jpg

Consequências da Obesidade Infantil:

Diminuição da auto estima;

Problemas Cardíacos ;

Problemas Respiratórios;

Problemas de Coluna

Risco de Diabetes;

Lesão de Articulações;

Apneia;

Aumento de Colesterol;

Elevação da Pressão Arterial .

http://adoeci.com/blog/causas-e-consequencias-da-obesidade-infantil
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Apêndice C 

Trabalho em Powerpoint  Projeto “Aprender com Saúde” 

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 
2 Ano | 1º Semestre - Vila Real, Dezembro 2016

Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

Orientadora: 
Professora Doutora Maria João Monteiro
Aluna: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792

http://boasnoticias.pt/img/missaosorrisosolidariedade.jpg

SUMÁRIO
- CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

1. INTRODUÇÃO

2. ENQUADRAMENTO DO PROJETO

3. PLANO E MÉTODOS

3.1. Equipa de investigadores e coordenador do

projeto

3.2. Objetivos do projeto

3.3. Fases do projeto

3.3.1. Fase preparatória

3.3.2. Diagnóstico de situação

3.3.3. Planeamento

3.3.4. Intervenções

3.3.5. Fase final
4. RESULTADOS ESPERADOS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://zutlivraria.files.wordpress.com/2011/11/esculturas1.jpg

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Tema

Unidade Curricular

Tempo estimado

Público alvo

Objetivos

Saúde Mental em saúde Escolar

Nome do Projeto: “APRENDER 

COM SAUDE”

WWW.DGS.PT

http://1.bp.blogspot.com/_gAxou-8xZZk/TFnSyk-

TTVI/AAAAAAAACkc/-21PrprDJco/s320/saude+mental.jpg

http://www.araras.sp.gov.br/im/images/auto/8423_saude_nas_escolas.jpg
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Tema

Unidade Curricular

Tempo estimado

Público alvo

Objetivos

CURSO: Mestrado em 

Enfermagem Comunitária da 

ESEVR/UTAD

PERÍODO DE ESTÁGIO E 

RELATÓRIO: 

19 Setembro de 2016 a 15 de 

Dezembro de 2016

LOCAIS DE ESTÁGIO: ACES 

Douro I – Marão Douro 

Norte (UCC de Mateus)

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Tema

Unidade Curricular

Tempo estimado

Público alvo

Objetivos

Aproximadamente 30 minutos

http://relogiosbrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2014/08/relogio-de-parede-dupla-face-herweg-.jpg  

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Tema

Unidade Curricular

Tempo estimado

Público alvo

Objetivos

Equipa multidisciplinar da UCC 

Mateus
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Tema

Unidade Curricular

Tempo estimado

Público alvo

Objetivos

Analisar/interpretar o projeto “Aprender 

com Saúde” e subárea de atuação 

(programas de promoção da saúde infantil e 

prevenção da doença);

 Reconhecer a importância deste projeto; 

Desenhar um projeto com vista à 

resolução de um problema de saúde pública 

atual. 

Construir um projeto focado nas 

necessidades da população escolhida para 

alvo de intervenção;

Refletir acerca de estratégias que possam 

ser implementadas

http://innolandia.es/wp-content/uploads/2012/06/objetivo.jpg

 

1. INTRODUÇÃO | OBJETIVOS
A ENFERMAGEM COMUNITÁRIA desenvolve uma prática
CENTRADA NA COMUNIDADE, através da qual o enfermeiro tem
um papel decisivo na CAPACITAÇÃO e EMPODERAMENTO das
comunidades.

São várias as competências específicas dos enfermeiros
especialistas em enfermagem comunitária, nomeadamente
o ESTABELECER PROGRAMAS e PROJETOS DE INTERVENÇÃO
com vista à RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS identificados
assim como a LIDERANÇA DE PROCESSOS COMUNITÁRIOS
com vista à CAPACITAÇÃO de grupos e comunidades na
consecução de PROJETOS DE SAÚDE e ao EXERCÍCIO DA
CIDADANIA

(Simões, 2012) 

 

1. INTRODUÇÃO | OBJETIVOS

Nas escolas as intervenções efetivas baseiam-se na implementação de
projetos holísticos de promoção do bem estar global com enfoque no
desenvolvimento de competências individuais, sociais e emocionais que
facilitam as relações interpessoais e capacitam a comunidade educativa
para a gestão da saúde.

As UCC procuram contribuir para a melhoria de estado
de saúde da população da sua área geográfica de
intervenção, obtendo ganhos em saúde.

A promoção da saúde em meio escolar, assente nos
princípios das Escolas Promotoras da Saúde e numa
metodologia de trabalho por projeto contribui para
melhorar os resultados académicos e o estilo de vida
da comunidade educativa.

(DGS,2014)  
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1. INTRODUÇÃO | OBJETIVOS

a) Programas de educação parental e de 
promoção da literacia em saúde como 
estratégia na promoção da saúde e na 
autonomia das famílias e dos seus 
elementos;

b) Programas de Planeamento familiar e 
promoção da natalidade;

c) Programas de promoção da saúde 
infantil e prevenção da doença; 

d) Programas de promoção e apoio ao 
aleitamento materno.

DGS,2016

Subárea de atuação:  

Nome do Projeto: “Aprender com Saúde” 

Consiste num programa 
educativo estruturado 

de capacitação de 
jovens para a educação 
interpares  através do 
recurso a jogos para 
promover estilos de 

vida saudável. 
DGS, 2016

 

Promover a saúde , prevenir a
doença da comunidade educativa e
reduzir o impacto dos problemas de
saúde no desempenho escolar dos/as
alunos/as;
Melhorar o nível de literacia em
saúde e promover a adoção de estilos
de vida saudáveis;
Desenvolver competências nos
jovens para a tomada de decisões
responsáveis em saúde;
Implementar um programa
formativo de educação interpares;
Desenvolver intervenções de
educação interpares em todas as
escolas aderentes.

 DGS,2016

1. INTRODUÇÃO | OBJETIVOS

Objetivos:

 

Intervenientes primários:
 Crianças/Estudantes do 1º ciclo, 
2º ciclo, 3ºciclo e secundário
abrangido pela UCC Mateus
(unidade funcional do ACeS Douro 
I - Marão e Douro Norte), sediada 
no CS Vila Real II 
Intervenientes secundários: 
Profissionais da Saúde; 
Profissionais da Educação;
Setor Social;
Comunidade Geral. 

DGS,2016 

Público Alvo

1. INTRODUÇÃO | OBJETIVOS
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DGS,2016

A DGS ( 2015) 
preconiza a 

capacitação da 
comunidade 

educativa para a 
adoção de estilos 
de vida saudável 

nas seguintes áreas 
de intervenção: 

1. Saúde mental competências socio 
emocionais;

2. Educação para os afetos e a 
sexualidade;

3. Alimentação saudável e atividade 
física;

4. Higiene corporal e saúde oral;
5. Hábitos de sono e repouso;
6. Educação postural;
7. Prevenção do consumo de tabaco, 

bebidas alcoólicas e outras 
substancias psicoativas, bem como 
comportamentos aditivos sem
substancias;

8. Primeiros socorros e suporte básico 
de vida.

1. INTRODUÇÃO | OBJETIVOS

Projeto de Intervenção

“ OBESIDADE INFANTIL”

PI: “conjunto de atividades que
decorrem num período de tempo
bem delimitado, que visa obter um
resultado específico e contribui
para a execução de um programa”

(Tavares, 1992)  

http://www.dietaebeleza.com/wp-content/uploads/2015/11/obesidade-infantil.jpg

2. Enquadramento do Projeto

A palavra “obesidade” tem a sua origem
etimológica no latim obesîtas (âtis - gordura
excessiva).

A obesidade é definida pela OMS
como “uma doença na qual existe
uma acumulação excessiva de massa
gorda, de tal forma que a saúde pode
ser adversamente afetada”.

https://grupogis.files.wordpress.com/2007/09/logo-jota-peg.jpg
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Segundo ACSS,I.P., 2012 (pp.6), “a OBESIDADE é
um dos principais problemas de saúde pública no
mundo inteiro”.

A obesidade infantil é um dos mais sérios desafios de
saúde pública do séc. XXI, tendo atingindo proporções
epidémicas. Atualmente, é a doença pediátrica mais
prevalente a nível mundial (Rito & Graça, 2015).

 PRÉ-OBESIDADE: 
percentil 85

 OBESIDADE: 
percentil 95

(Dietz & Robinson, 1998)

http://www.jcnet.com.br/banco_imagem/images/obesidade-infantil(1).jpg

2. Enquadramento do Projeto

 

Estudos científicos demonstram que mais de 
35% das crianças com idades entre os 6  e os 
8 anos têm índice de massa corporal elevado 
para a idade e sexo e que mais de 14% já são 
obesas. Outros trabalhos que incidem no 
mesmo âmbito mostram que na população 
entre os 10 e os 18 anos o excesso de peso é 
superior a 30% e a obesidade cerca de 8%.
Em relação à população adulta entre os 18 e 
os 64 anos aqueles indicadores são de 54% 
para o excesso de peso e de 14% para a 
obesidade .

DGS,2015

2. Enquadramento do Projeto
OBESIDADE INFANTIL 

EM PORTUGAL 

http://www.bemdemais.com.br/blog/wp-

content/uploads/2014/03/03a.jpg

 

Desde a vida fetal que as crianças estão
expostas a um conjunto de influências e
circunstâncias que exercem um maior risco de
se tornarem obesas, descrito coletivamente,
como o “AMBIENTE OBESOGÉNICO”

(Tomada, 2011) 

2. Enquadramento do Projeto

 Hábitos familiares
 Sedentarismo
 Ingestão  calórica
 Hereditariedade/fatores 

genéticos
 Meio  ambiente/estilos  

de  vida
 Educação  e  a informação 

(Tomada, 2011) 

http://www.magraemergente.com/wp-
content/uploads/2010/02/familia-obesa.jpg

http://www.reidaverdade.net/wp-
content/uploads/2012/03/Obesidad

e-Infantil-1.jpg
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https://propaganut.files.wordpress.com/2014/03/dia-contra-obesidade.jpg

https://nutriselmamds.files.wordpress.com/2012/06/obesidade-infantil.jpg

População alvo

• Todas as crianças/estudantes que frequentam 1º ciclo, 2º ciclo,
3ºciclo e secundário abrangido pela UCC Mateus (unidade
funcional do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte), sediada no CS
Vila Real II

• Selecionamos esta faixa etária por se comprovar que é nesta fase
da vida que mais facilmente se consegue mudar determinados
comportamentos/hábitos, a par disso, sabe-se que é também
nestas idades que o ser humano se encontra mais predisposto a
adquirir novos conhecimentos com maior rapidez e perspicácia.

2. Enquadramento do Projeto
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3. PLANO E MÉTODOS

https://setimodia.files.wordpress.com/2010/12/mc3a9todos-humanos.jpg

http://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabilidad_social/files/2013/04/
emprender-en-tiempos-de-crisis.jpg

 

3. PLANO E MÉTODOS

3.1. Equipa de investigadores e coordenador do projeto

Equipa de investigadores

 Enfermeiros da UCC Mateus

 

3. PLANO E MÉTODOS
3.2. Objetivos do projeto

Objetivo Geral

 Prevenir a obesidade infantil.

Objetivos Específicos

Incrementar a informação dos alunos sobre alimentação para que consigam tomar
opções conscientes e responsáveis no que se refere às escolhas alimentares;
Alcançar que 50 % dos alunos do 1º ciclo consumam, diariamente, fruta e legume;

Alcançar que 60% dos alunos tomem, diariamente, um pequeno‐almoço saudável;
 Conhecer o Percentil de IMC em 90 % das crianças;
Alcançar que 60% das crianças com Percentil de IMC ≥ 85 tragam de casa merend
as saudáveis;
 Adquirir que 5% das crianças com Percentil de IMC ≥ 85 diminuam o IMC;
 Sensibilizar os encarregados de educação para o importante papel como agente de 
prevenção da obesidade infantil;
 Dotar os educadores de conhecimentos relativamente a hábitos alimentares saudáveis 
e importância do exercício físico no combate à obesidade infantil;
 Intervir na comunidade.
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3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. FASE PREPARATÓRIA

2. Diagnóstico de situação

3. Planeamento

4. Intervenções

5. Fase final

Constituição das EQUIPAS DE TRABALHO

Definição das ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Estabelecimento de PARCERIAS

Reuniões do grupo e com as parcerias

Distribuição de tarefas

Estabelecimento de ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

Construção do instrumento de recolha de dados que 
permita realizar um correto DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO

3. Planeamento

4. Intervenções

5. Fase final

Consiste no processo de identificação,
formulação, priorização e explicação de
problemas de saúde da população que vive
e/ou trabalha num determinado território.

Deve ser rápido de modo a permitir a ação
em tempo útil para permitir que as ações
tomadas sejam pertinentes.

Funcionar como uma justificação das
atividades desenvolvidas como padrão de
comparação no momento de avaliação.

(Imperatori & Geraldes, 1993) 

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO

3. Planeamento

4. Intervenções

5. Fase final

Estudos identificam que, em crianças
europeias entre os 6 e os 8 anos, o excesso
de peso afeta mais de 25% destas crianças
(Rodrigues et al., 2011)

Em 2009 pela Iniciativa de Vigilância à
Obesidade, verificou-se que 32% das
crianças do 1º ciclo do Ensino Básico
apresentavam excesso de peso, sendo a
prevalência da pré-obesidade de 18,1% e da
obesidade de 13,9% (Rito & Breda, 2009).

Um estudo realizado concelho de Vila Real,
em seis escolas do 1º ciclo do ensino básico,
concluiu que 22.6% têm excesso de peso e
10.4% são obesas (Libório, 2010)

INDICADORES
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3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO

3. Planeamento

4. Intervenções

5. Fase final

RECOLHA DE DADOS

Aplicação de um Questionário dirigido
aos Encarregados de Educação e aos
seus educandos. Este irá conter
preguntas sobre os hábitos alimentares
e a prática de exercício físico das
crianças.
Pretende-se com este questionário não
apenas colher dados para diagnóstico
mas também aplicar este uma segunda
vez como forma de avaliação.
Teremos assim uma visão do antes e
do após implementação do Projeto de
Intervenção.

 

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO

3. Planeamento

4. Intervenções

5. Fase final

Avaliação dos Parâmetros
Antropométricos para conhecimento da
situação real da nossa População-Alvo
(esta avaliação será novamente
realizada na fase final do projeto de
intervenção, dados esses que nos irão
permitir saber se as nossas intervenções
tiveram impacto positivo).

 

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

Imperatori & Giraldes (1993: 23) definem o
planeamento como “uma aplicação da lógica
na vontade de transformar o real”, e afirmam
que tal engloba três premissas: “a da
racionalidade das decisões; (…) a da
capacidade de moldar a realidade segundo um
modelo prefixado; (…) a de referir-se ao
futuro”

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final
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3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

ATIVIDADES A DESENVOLVER

As atividades serão organizadas de acordo com a

população-alvo e recursos disponíveis, e

desenvolver-se-ão da seguinte forma:

Ações dirigidas aos pais, educadores, assistentes
operacionais e parceiros comunitários
Sessões de esclarecimento;
Ações de sensibilização para aquisição e treino de 
competências;
Dinâmica de grupo para desenvolvimento pessoal e 
social.

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

ATIVIDADES A DESENVOLVER

Ações dirigidas às crianças e restantes
intervenientes

Sessões de esclarecimento;

Ações de sensibilização para aquisição e treino de
competências;

Dinâmica de grupo para desenvolvimento pessoal e
social;

Realização de atividades desportivas (aeróbica,
saltar à corda, jogar à bola, caminhada, corrida,
jogo da macaca, apanhadinha, jogo do lencinho…).

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

É um conjunto lógico de técnicas especificas

organizadas com o fim de alcançar um determinado

objetivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de

saúde (Imperatori e Geraldes, 1993).

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final
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3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

Na elaboração das estratégias devemos ter em

conta:

Custos (numa 1ª fase poderá existir uma certa

dificuldade na avaliação do custo real deste projeto

embora tentemos fazer uma estimativa do

mesmo);

Obstáculos (recetividade dos pais, 

incompatibilidade de horários);

Pertinência (envolver ativamente toda a 

comunidade educativa de forma a conseguir obter 

sucesso com a implementação do nosso projeto).

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final

 

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

RECURSOS HUMANOS

Parceiros comunitários
Câmara Municipal;
Junta de Freguesia;
Agrupamento de Escolas;
Hipermercados;
UTAD (departamento de 
desporto, escola de 
enfermagem);
Universidade FM
Grupo de Nutrição do CHTMAD;
ACES.
Mentores do projeto

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final

 

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

Recursos materiais/financeiros

Material didático – XXXX euros

Deslocações – XXXX euros

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. PLANEAMENTO

4. Intervenções

5. Fase final

http://1.bp.blogspot.com/-FUtWmORQHYE/TlcPrs3-ALI/AAAAAAAAFGQ/o-
Y0vr1NWG8/s1600/dinheiro_3-520x357.gif
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3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. Planeamento

4. INTERVENÇÕES

5. Fase final

 Caminhadas em família (colaboração dos 
alunos de desporto da UTAD);
 Ações de formação (workshops e material
informativo);
 Criação de gabinete de apoio (disponibilidade 
para esclarecimento de dúvidas).

Intervenções na família

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. Planeamento

4. INTERVENÇÕES

5. Fase final

Programa de rádio (parceria com a UFM) ;
Ações de formação (workshops e material
informativo);
Jogos;
Sessões de cinema (sobre alimentação);
Sessões de dança ao ritmo de música cuja
temática é a alimentação;
Afixação de cartazes (elaborados pelas 
crianças);

Intervenções junto das crianças

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. Planeamento

4. INTERVENÇÕES

5. Fase final

Ações de formação (workshops e material);
Criação de ateliers de alimentação saudável;
Interligar o projeto de intervenção com os 
conteúdos programáticos que estejam 
relacionados com a temática desse projeto;
Identificar possíveis lacunas que possam existir
ao nível do tipo de refeições fornecidas às 
crianças;
Distribuição de folhetos ilustrados informativos;
Realização de atividades desportivas (aeróbica, 
saltar à corda, jogar à bola, caminhada, corrida, 
jogo da macaca, apanhadinha, jogo do 
lencinho…);
Envolver a comunidade educativa nas atividades 
dirigidas às crianças.

Intervenções junto dos educadores e 
outros intervenientes
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3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. Planeamento

4. Intervenções

5. FASE FINAL

Nesta fase será efetuada a avaliação final
(esta não é isolada mas sim o resultado de
todo um processo de avaliação contínua),
através da qual será possível verificar quais
foram os pontos fortes e fracos do nosso
projeto. Após esta avaliação pretendemos
perceber se o projeto implementado poderá
ser replicado (caso tenha sucesso
pretendíamos que este abrange-se todas as
crianças das escolas abrangidas pela UCC
Mateus, Unidade Funcional do ACES Douro /
Marão e Douro Norte).

 

3. PLANO E MÉTODOS
3.3 Fases do projeto

1. Fase preparatória

2. Diagnóstico de situação

3. Planeamento

4. Intervenções

5. FASE FINAL

Será também elaborado um Relatório no qual
constará de forma detalhada tudo aquilo que
foi realizado no âmbito deste projeto. A
realização deste será importante não só para
nós mas também para dar um parecer àqueles
que colaboraram connosco.

 

4. RESULTADOS ESPERADOS

O ambiente escolar é sem dúvida um vetor 
primordial na prevenção da obesidade, 

intervindo a nível da educação alimentar e do 
gosto pela prática do exercício físico. Mas para 

que estes resultados sejam alcançados de 
forma consistente, é necessário e essencial o 

envolvimento da família e de toda a 
comunidade. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS

Pretendemos que os objetivos 
definidos sejam atingidos e com isso 

contribuir para a diminuição da 
Obesidade Infantil.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obesidade tem uma prevalência elevada nas

crianças a adolescentes em idade escolar,

assim sendo, é imperativo consciencializar

para a necessidade de uma intervenção

preventiva urgente e eficaz para controlo

desta epidemia.

http://globedia.com/imagenes/noticias/2013/1/4/la-psicologia-del-aikido_1_1519246.jpg

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola deve desempenhar um papel ativo na
informação e na sensibilização dos jovens para
este problema, por isso é essencial
implementar estratégias com este objetivo:
Prevenir a obesidade infantil

http://globedia.com/imagenes/noticias/2013/1/4/la-psicologia-del-aikido_1_1519246.jpg
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Apêndice D 

Poster Projeto “Aprender com Saúde” 

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 

2 Ano | 1º Semestre – Vila Real, Dezembro 2016

Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

https://ucpmultimedia.files.wordpress.com/2012/11/missaosorriso.jpg

Projeto: “APRENDER COM SAÚDE”
DGS,2016 

Subárea de atuação:

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

INFANTIL E PREVENÇÃO DA DOENÇA
DGS,2016

Objetivos:

Promover a saúde , prevenir a doença da comunidade educativa e reduzir o impacto

dos problemas de saúde no desempenho escolar dos/as alunos/as;

Melhorar o nível de literacia em saúde e promover a adoção de estilos de vida

saudáveis;

Desenvolver competências nos jovens para a tomada de decisões responsáveis em

saúde;

Implementar um programa formativo de educação interpares;

Desenvolver intervenções de educação interpares em todas as escolas aderentes. DGS,2016

Público 

Alvo

Intervenientes primários:

 Crianças/estudantes do 1º ciclo,
2º ciclo, 3ºciclo e secundário
abrangido pela UCC Mateus
(unidade funcional do ACeS Douro I
- Marão e Douro Norte), sediada no
CS Vila Real II
Intervenientes secundários:

Profissionais da Saúde;

Profissionais da Educação;

Setor Social;

Comunidade Geral.
DGS,2016

Orientadores: 

Doutora Maria João Monteiro

Autor: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792
http://boasnoticias.pt/img/missaosorrisosolidariedade.jpg
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Apêndices E 

Certificado do “Congresso Internacional de Saúde - Questões emergentes em saúde”, 13 e 14 

de outubro de 2016 
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Apêndice F 

Certificado do Workshop “Coaching” 
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Apêndice G 

Trabalho em Powerpoint subordinado ao tema: Sinopse “Congresso Internacional de Saúde - 

Questões emergentes em saúde”, 2016 

Introdução 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

CURSO

Mestrado em Enfermagem Comunitária da ESEVR/UTAD

PERÍODO DE ESTÁGIO E RELATÓRIO

• 19 Setembro de 2016 a 15 de Dezembro de 2016

LOCAIS DE ESTÁGIO

•ACES Douro I – Marão Douro Norte (UCC de Mateus)

SINOPSE: CONGRESSO INTERNACIONAL
DE SAÚDE

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 
2 Ano | 1º Semestre
Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

Orientadora: 
Professora Doutora Maria João Monteiro
Aluna: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792

http://icsaude2016.utad.pt

Vila Real, 21 de Outubro 2016

INDICE

INTRODUÇÃO

1. Treze de Outubro
1.1. Saúde, literacia e autocuidado
1.2. Fragilidade e Saúde

 Workshop: Coaching
 RESULTADOS ESPERADOS
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://icsaude2016.utad.pt

https://asouthernfriedmess.files.wordpress.com/2010/06/books-and-heart-jpeg.jpg
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Introdução 

A Comissão Organizadora do Congresso Internacional de Saúde realizou na

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na Escola Superior de

Enfermagem de Vila Real, nos dias 13 e 14 de outubro de 2016 o presente

congresso “Questões emergentes em saúde” .

Com a realização deste congresso pretendiam proporcionar aos participantes

uma oportunidade única para troca de conhecimentos sobre resultados de

investigação e de boas práticas em diferentes áreas da saúde bem como um

ponto de encontro informal onde profissionais comprometidos com uma visão

estratégica e proactiva para a saúde pudessem trocar opiniões, experiências,

ideias, dúvidas, projetos atuais e futuros.

Ao elaborar este trabalho/resumo (informativo) ambiciono analisar/interpretar

os temas do programa e transmitir as ideias mais importantes a equipa da UCC

Mateus do Centro de Saúde Vila Real II do ACES Douro I – Marão, Douro

Norte de forma a contribuir nas boas práticas de saúde ( troca de informação) .

“Com uma população cada vez mais envelhecida, associada ao
aumento das taxas de sobrevivência, mesmo em caso de doenças
graves, é de prever que as úlceras de pressão (UP) continuem a
aumentar” (Duque et al., 2009, p.15).

“As úlceras de pressão geralmente encontram-se quer em
hospitais, quer em serviços comunitários e podem facilmente
dar origem a lesões complexas da pele e tecidos subjacentes
com cuidados desadequados” (Morison, Harris & Corlett, p.125).

1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado

O Governo cria, através de Despacho publicado dia 10 de março de Diário da 

República, o Programa Nacional para a Saúde, Literacia e Autocuidados.

O PNESLA tem como Objetivos: 

Contribuir para a melhoria da educação para a saúde, literacia e autocuidados da 

população, promovendo a cidadania em saúde, tornando as pessoas mais autónomas e 

responsáveis em relação à sua saúde, à saúde dos que deles dependem e à da sua 

comunidade;

Promover um amplo acesso de todos os interessados a informação qualificada sobre 

boas práticas em educação para saúde, literacia e autocuidados;

Desenvolver e demonstrar a utilidade de novos projetos e instrumentos em domínios 

selecionados desta temática, que acrescentem valor às boas práticas já existentes;

Assegurar a divulgação e utilização efetiva das boas práticas em educação para a saúde, 

literacia e autocuidados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no conjunto da 

sociedade portuguesa.
DGS,2016
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1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado

Os projetos a desenvolver no âmbito do Programa Nacional de 

Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, no período 

2016-2017, são:

a) Rede Inteligente para promoção da literacia em saúde;

b) Vida ativa;

c) Jovem móvel;

d) Envelhecimento, autocuidados e cuidadores informais;

e) Qualificação e promoção da literacia em saúde nos espaços de atendimento do 

SNS;

f) Navegabilidade no SNS e no sistema de saúde português
DGS,2016

1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado (cont.)

a) Rede Inteligente para promoção da literacia em saúde

Esta Rede está centrada num «Repositório de Literacia em Saúde»

que recolhe, analisa, seleciona e divulga seletivamente projetos e

instrumentos que, de alguma forma, configurem boas práticas em

educação, literacia e autocuidados, e num conjunto de parcerias

que apoiem e facilitem o desenvolvimento daquele repositório. O

repositório é parte integrante do Portal SNS.

DGS,2016

1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado (cont.)

b) Vida Ativa

São exploradas todas as oportunidades para promover o conceito

de «vida ativa» nas suas múltiplas dimensões, num conjunto de

campanhas a organizar durante este biénio, utilizando diversos

meios comunicacionais e promocionais, de forma a poder chegar à

maior parte da população. Componentes deste projeto fazem parte

necessariamente de todos os outros.

DGS,2016
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1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado (cont.)

c) Jovem móvel

Aplicações para telemóvel destinadas a promover a vida ativa e a

prevenir situações de dependência na população jovem são

identificadas, selecionadas e divulgadas de acordo com os seus

méritos para serem tidas em conta em iniciativas de educação para

a saúde e literacia para jovens.

DGS,2016

1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado (cont.)

d) Envelhecimento, autocuidados e cuidadores informais

Este projeto destina-se a desenvolver técnicas de promoção de

literacia em saúde em ambiente residencial (domicílios, instituições

para pessoas dependentes) para pessoas idosas e seus cuidadores

informais. Numa primeira fase, é desenvolvido em três localidades

selecionadas para o efeito, com a colaboração de unidades de

cuidados na comunidade e unidades de cuidados continuados

integrados. Após a avaliação dos resultados, as técnicas

desenvolvidas são divulgadas para adoção nacional.
DGS,2016

1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado (cont.)

e) Qualificação e promoção da literacia em saúde nos espaços

de atendimento do SNS
A qualidade dos espaços de atendimento do SNS é, em si mesma, um elemento da

promoção da literacia em saúde em Portugal. Com base num melhor conhecimento

da situação atual do SNS é adotada uma norma sobre a qualificação dos espaços de

atendimento no SNS, que devem incluir conteúdos de educação para a saúde e

literacia, com particular atenção à utilização de imagens televisivas. Os conteúdos

destas têm uma vertente de programação nacional, em articulação com o Portal do

SNS, e outra local. Estes desenvolvimentos são ensaiados num número limitado de

espaços de atendimento, antes de serem generalizados ao conjunto do SNS. Dada a

importância da qualificação dos locais de atendimento para a reforma do SNS, este

projeto é desenhado e implementado em estrita colaboração com os responsáveis

por aquela reforma.

DGS,2016
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1. Treze de Outubro

1.1. Saúde, literacia e autocuidado (cont.)

f) Navegabilidade no SNS e no sistema de saúde português

Ajudar as pessoas a conhecer melhor os serviços de saúde, de

forma a utilizá-los mais eficaz e eficientemente, constitui uma

importante preocupação deste Programa, no âmbito do

desenvolvimento do Portal do SNS. Dada a considerável extensão

deste domínio, três temas foram selecionados para este efeito:

saúde reprodutiva; doença oncológica e testamento vital.

DGS,2016

1. Treze de Outubro

1.2. Fragilidade e Saúde

Segundo alguns autores (LENART & SOUZA,2014), a fragilidade no

idoso pode ser avaliada por meio de cinco componentes:

 Perda de peso não intencional;

 Redução da força de preensão;

Diminuição das atividades físicas;

Autorrelato de fadiga;

Diminuição de marcha

https://www.bing.com/images/search?q=Fragilidade+%2c+saude%2c+IDOSO

1. Treze de Outubro

1.2. Fragilidade e Saúde (cont.)

A partir desses critérios os idosos

são classificados como frágeis

quando apresenta três ou mais dessas

características, pré-frágil quando

apresenta uma ou duas e aqueles que

não exibem nenhum desses

componentes se encaixam na

categoria de não frágeis.

(LENART & SOUZA,2014)

http://maurilioferreiralima.com.br/wp-content/uploads/2009/07/bengala.JPG
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1. Treze de Outubro

1.2. Fragilidade e Saúde (cont.)

Segundo (Vieira,2013), a fragilidade

apresenta-se com o um modelo complexo

que se associa com diversas questões:

sintomatologia depressiva, co morbidades,

quedas, ambiente, independência funcional

e outros.

http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/sites/default/files/38/fragilidade-da-vida-um-futuro-indicador-de-saude.jpg

1. Treze de Outubro

1.2. Fragilidade e Saúde (cont.)

Segundo o autor (Souza,2014), quando falamos de independência

funcional é possível associa-la a possibilidade de evitar que no

processo de envelhecimento um indivíduo “entre” numa situação

de fragilidade, é possível por meio do incentivo para que este

mantenha sua autonomia e independência, pois estas geralmente se

ausentam num contexto de fragilidade no idoso, e, no entanto são

imprescindíveis para uma boa qualidade de vida.

1. Treze de Outubro

1.2. Fragilidade e Saúde (cont.)

Relativamente ao “ambiente” é importante avaliar no âmbito das

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) o impacto

da mudança que esse indivíduo sofre ao deparar-se com novos

horários, lidar com outros idosos e afastar-se de seus familiares,

que muitas vezes, quando não acompanhados geram sentimentos

de frustração e estresse. Situações que influenciam diretamente

em seu estado de saúde e podem contribuir para um quadro de

fragilidade.

https://unwalled.files.wordpress.com/2013/04/id-100152583.jpg
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3. Workshop: Coaching

http://www.grupo-pya.com/wp-content/uploads/2015/11/coaching-significado.jpg

http://casadaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2014/03/coaching.jpg

Coaching é uma

palavra em inglês

que indica uma

atividade de

formação pessoal

em que um

instrutor (coach)

ajuda o seu cliente

(coachee) a evoluir

em alguma área da

sua vida …

3. Workshop: Coaching

https://www.sbcoaching.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/11/Evolu%c3%a7%c3%a3o-do-coaching.jpg

3. Workshop: Coaching

O trabalho de coaching inicia-se criando uma meta desejada

pelo cliente, e essa meta pode abranger as mais diversas áreas e

normalmente não existe um tempo determinado para esse

objetivo ser atingido e tem o objetivo de ajudar profissionais de

qualquer área a maximizar seu potencial e trazer mais resultados

para sua empresa ou para o próprio

desenvolvimento do seu trabalho.

http://www.mujer.info/wp-content/uploads/2013/03/hr-consulting-21.jpg
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Para melhorar a literacia em Saúde 

devemos promover o 

diálogo/comunicação entre 

profissionais de saúde/doente. 

Comunicar de uma forma simples e 

confiante. Esclarecer todas a dúvidas 

(conceitos e riscos) de saúde. 

Assim, se existir um investimento na 

promoção de literacia em saúde 

haverá menor comportamentos de 

risco bem como diminuição dos 

gastos em saúde. Devemos motivar 

os doente no envolvimento do seu 

processo de saúde permitindo assim 

que façam escolhas informadas e 

fundamentadas….

4. RESULTADOS ESPERADOS

https://papoabertoblog.files.wordpress.com/2014/09/comunicacao.png
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http://cscs.com.br/agradecimentos-img.jpg

http://photos1.blogger.com/blogger/2821/3097/1600/100_2439.jpg



123 

Apêndice H 

Projeto “COOL & SAFE” 

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 

2 Ano | 1º Semestre – Vila Real, Outubro 2016

Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

Orientadores: 

Professora Doutora Maria João Monteiro

Autor: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792

PROGRAMA:

Dia 20 de Outubro de 2016 á 00:30h na

Semana Académica de Vila real

Projeto “COOL&SAFE”

 Informação sobre métodos

contracetivos ;

 Prevenção de doenças

sexualmente transmissíveis (DSTs);

Informação sobre Consumo de

álcool;

 Teste alcoolémia;

Outras atividades …
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Apêndice I 

Poster “Dia mundial da Diabetes – 14 de novembro 2016” 

PROGRAMA:

Unidade Móvel UCC Mateus

Dia 14 de Novembro de 2016 ás 14horas na 

aldeia de Guiães – Vila real 

 Informação sobre a Diabetes
Avaliação e Monitorização de Glicémia capilar
Outras atividades

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 

2 ano | 1º Semestre

Unidade Curricular: Estágio de Enfermagem Comunitária

Orientadores: 

Professora Doutora Maria João Filomena dos 

Santos Pinto Monteiro

Autor: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792

http://comovemosdamos.com/wp-content/uploads/2016/04/dia-mundial-de-la-salud-diabetes-oms.jpg

http://www.giovanamorbi.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Diabetes.jpg

http://blogs.funiber.org/pt/wp-content/uploads/2016/04/diabetes-FUNIBER.jpg

http://comovemosdamos.com/wp-content/uploads/2016/04/dia-mundial-de-la-salud-diabetes-oms.jpg
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Apêndice J 

Instrumento de Recolha de dados 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 

Investigador: Ana Maria Neves Pimentel 

Curso: Mestrado em Enfermagem Comunitária 

INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

 

 

ESCLARECIMENTO PRÉVIO  

No âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária que me encontro a realizar na Escola Superior 

de Enfermagem de Vila Real – UTAD, pretendo com o presente diagnóstico de situação conhecer/avaliar o 

impacto físico, emocional e social do papel do cuidador das crianças com necessidades de saúde especiais que 

pertencem a Unidade de cuidados na Comunidade Mateus. 

Nesse sentido solicito(a) a melhor compreensão e colaboração no sentido de responder ao presente 

questionário.  

As questões que compõem este instrumento deverão ser respondidas por si com o máximo de sinceridade, não 

existem respostas certas ou erradas.  

O presente questionário será utilizado no âmbito deste diagnóstico e serão considerados todos os pressupostos 

de confidencialidade, pelo que não deverá colocar o seu nome em nenhuma parte de questionário. Se por 

qualquer razão não quiser participar, tem todo o direito de o fazer e agradeço de igual modo a sua atenção.  

Assim, solicito o seu consentimento por escrito, em como aceita participar no estudo depois de devidamente 

informado(a) e esclarecido(a).  

Agradeço com elevada estima, certa da sua inestimável colaboração. 

Vila Real, setembro de 2016 

Declaro que compreendi tudo quanto me foi explicado e que estou consciente da minha 

participação no estudo  

O participante______________________________________________________________ 

Este questionário tem como finalidade conhecer/avaliar o impacto físico, emocional e social do 

papel do cuidador de crianças com necessidades de saúde especiais que frequentam este 

estabelecimento de ensino. A informação recolhida é confidencial e não será utilizada para fins 

alheios. 
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Data: _ / _ / _ 

Parte I 

 

 

 Identificação da Criança

1 - Idade: a) 10 – 12 anos; b) 13 – 15 anos; c) 16 - 18 anos. 

2 - Sexo: Masculino (1) _______; Feminino (2)____ 

3 – Diagnostico Médico: ____________________________________ 

4 - Há quanto tempo frequenta o estabelecimento de ensino 

a) □ 1ano;

b) □ ≥ 1 ano e ≤ 3 anos;

c) □ > 3 anos

5 – Ano de Escolaridade: ___________________________________ 

6 – Alguma vez reprovou de ano?  Sim (1) _____ Não (2) ____ 

6.1 – Se Sim qual o motivo?_____________________________ 

7 – Costuma ir ao médico de família? Sim (1) _____ Não (2) ____ 

7.1 - Se respondeu SIM, indique o motivo: 

1 -      Por Rotina (Vigilância); 

2 -      Por Doença;  

3 -     Outro. Qual?  ______________________________________ 

CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA COM NECESSIDADES DE SAÚDE 

ESPECIAIS 

 Nº______ (A preencher pela investigadora) 
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Tendo por base as seguintes Atividades de Vida Diárias e comparando a sua criança com outras Sem 

Necessidades de Saúde Especiais, indique (marcando com um X) para cada atividade de vida diária, 

a situação que melhor se aplica à sua criança. 

1. ALIMENTAÇÃO

Independente 10 

Precisa de alguma ajuda (ex: cortar alimentos) 5 

Dependente 0 

2. TRANSFERÊNCIAS

Independente 15 

Precisa de alguma ajuda 10 

Necessita de ajuda de outra pessoa, mas não consegue sentar-se 5 

Dependente, não tem equilíbrio sentado 0 

3. HIGIENE PESSOAL

Independente a lavar a cara, lavar os dentes 5 

Dependente, necessita de alguma ajuda 0 

4. UTILIZAÇÃO DO WC

Independente 10 

Precisa de alguma ajuda 5 

Dependente 0 

5. BANHO

Toma banho só (entra e sai do duche ou banheira sem ajuda) 5 

Dependente, necessita de alguma ajuda 0 

6. MOBILIDADE

Caminha 50 metros, sem ajuda ou supervisão (pode usar ortóteses) 15 

Caminha menos de 50 metros, com pouca ajuda 10 

Independente, em cadeira de rodas, pelo menos 50 metros, incluindo esquinas 5 

Imóvel 0 

Grelha de avaliação da (in) dependência da criança para as AVD´s 

Escala de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965) 
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7. SUBIR E DESCER ESCADAS

Independente, com ou sem ajudas técnicas 10 

Precisa de alguma ajuda 5 

Dependente 0 

8. VESTIR

Independente 10 

Com ajuda 5 

Impossível 0 

9. CONTROLO INTESTINAL

Controla, perfeitamente, sem acidentes, podendo fazer uso do supositório ou 

similar  

10 

Acidente ocasional 5 

Incontinente ou preciso de uso de clisteres 0 

10. CONTROLO URINÁRIO

Controla perfeitamente, mesmo algaliado desde que seja capaz de manejar a 

algália sozinho  

10 

Acidente ocasional, máximo uma vez por semana 5 

Incontinente ou algaliado, sendo incapaz de manejar a algália sozinho 0 

TOTAL 

Escala de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965) 
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Parte II 

 Identificação do cuidador

1 - Idade: a) 30 – 40 anos; b) 41 – 50 anos; c) 51 - 60 anos 

2 - Sexo: Masculino (1) _______; Feminino (2) _______; 

3. Estado civil: 1□ Casado; 2□ Solteiro; 3□ Viúvo; 4□ Divorciado; 5□ Outro ________;

4. Escolaridade:

a) □ Sem escolaridade;

b) □ Sabe ler e escrever;

c) □ 1º ciclo de ensino básico (4ª classe);

d) □ 2º ciclo do ensino básico (6º ano);

e) □ 3º ciclo do ensino básico (9º ano);

f) □ Ensino secundário (12º ano)

g) □ Ensino superior;

h) □ Outro. Qual? _____________________________________

5. Profissão:  ___________________________________________

6. Número de horas de trabalho por semana

a) □  até 35 Horas;

b) □  ≥ 35Horas ≤ 40Horas;

c) □ > 40Horas.

7. Tipo de horário

a) □ Horário por turnos;

b) □ Horário fixo

8. Rendimento Familiar:

a) □ ≥ 250 euros ≤ 500 euros mensais líquidos;

b) □ ≥ 500 euros ≤ 750 euros mensais líquidos;

c) □ ≥ 750 euros ≤ 1500 euros mensais líquidos;

d) □ ≥ 1500 euros mensais líquidos;

CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR DA CRIANÇA COM 

NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS 
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8.1 – Em função das suas despesas considera que o seu rendimento é :  

a) □ Suficiente 

b) □ Insuficiente  

 

9. Qual a relação de parentesco com a criança? ________________________ 

 

10. Numero dos elementos do agregado familiar? _______________________ 

 

11. Há quanto tempo cuida da sua criança __________Meses ou _________ Anos 
 

12. Tem apoio de outros elementos da família? Sim (1) _______; Não (2) _______; 

 

12.1 - Se respondeu SIM, indique de quem:  

 

a)  pai; b) mãe; c) outros; ______________ 

 

12.2 - Que tipo de apoio recebe: 

 _____________________________________________ 

 

13. Tem apoio social domiciliário? Sim (1) _______; Não (2) ____ 

 

13.1 - Se respondeu SIM, indique de quem: 

_____________________________________________  

                   

13.2 - Que tipo de apoio recebe: 

_____________________________________________ 

 

 

14. Porque assumiu ser cuidador? 

 

_____________________________________________ 
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No quadro seguinte apresenta-se uma lista de situações que outras pessoas, que prestam assistência a 

familiares, consideraram importantes ou mais frequentes.  

Por favor indique referindo-se às últimas 4 semanas, a frequência com que as seguintes situações 

ocorreram consigo. 

POR FAVOR RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES. 

ASSINALE APENAS UMA RESPOSTA. 

Últimas 4 semanas Não/ 

Nunca 

Raramente Às 

vezes 

Quase 

Sempre 

Sempre 

Sobrecarga emocional 

1. Sente vontade de fugir da

situação em que se encontra?
1 2 3 4 5 

2. Considera que, tomar conta do

seu filho/familiar, é

psicologicamente difícil?

1 2 3 4 5 

3. Sente-se cansada(o) e

esgotada(o) por estar a cuidar do

seu filho/familiar?

1 2 3 4 5 

4. Entra em conflito consigo

própria por estar a tomar conta do

seu filho/familiar?

1 2 3 4 5 

Implicações na vida pessoal 

5. Pensa que o seu estado de

saúde tem piorado por estar a

cuidar do seu filho/familiar?

1 2 3 4 5 

6. Cuidar do seu filho/familiar

tem exigido um grande esforço

físico?

1 2 3 4 5 

7. Sente que perdeu o controlo da

sua vida desde que o seu

filho/familiar adoeceu?

1 2 3 4 5 

8. Os planos que tinha feito para

esta fase da vida, têm sido

alterados em virtude de estar a

tomar conta do seu filho/familiar?

1 2 3 4 5 

9. Acha que dedica demasiado

tempo a cuidar do seu

filho/familiar e que o tempo é

insuficiente para si?

1 2 3 4 5 

10. Sente que a vida lhe pregou

uma partida?
1 2 3 4 5 

11. É difícil planear o futuro,

dado que as necessidades do seu

filho/familiar não se podem

prever (são imprevisíveis)?

1 2 3 4 5 

Avaliação do impacto físico, emocional e social do papel de cuidador 

informal (T. Martins, Ribeiro & Garrett, 2003) 
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12. Tomar conta do seu 

filho/familiar dá-lhe a sensação 

de estar presa(o)?  

1 2 3 4 5 

13. Evita convidar amigos para 

sua casa, por causa dos problemas 

do seu filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

14. A sua vida social (p. ex., 

férias, conviver com familiares e 

amigos) tem sido prejudicada por 

estar a cuidar do seu 

filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

15. Sente-se só e isolada(o) por 

estar a cuidar do seu 

filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

Sobrecarga Financeira       

16. Tem sentido dificuldades 

económicas por estar a tomar 

conta do seu filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

17. Sente que o seu futuro 

económico é incerto, por estar a 

cuidar do seu filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

Reações e exigências       

18. Já se sentiu ofendida(o) e 

zangada(o) com o comportamento 

do seu filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

19. Já se sentiu embaraçada(o) 

com o comportamento do seu 

filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

20. Sente que o seu filho/familiar 

a(o) solicita demasiado para 

situações desnecessárias?  

1 2 3 4 5 

21. Sente-se manipulada(o) pelo 

seu filho/familiar?  
1 2 3 4 5 

22. Sente que não tem tanta 

privacidade como gostaria, por 

estar a cuidar do seu 

filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

Mecanismo de eficácia e de 

controlo  

     

23. Consegue fazer a maioria das 

coisas de que necessita, apesar do 

tempo que gasta a tomar conta do 

seu filho/familiar?  

1 2 3 4 5 

24. Sente-se com capacidade para 

continuar a tomar conta do seu 

filho/familiar por muito mais 

tempo?  

1 2 3 4 5 

25. Considera que tem 

conhecimentos e experiência para 

cuidar do seu filho/ familiar?  

1 2 3 4 5 
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Suporte familiar 
26. A família (que não vive consigo)

reconhece o trabalho que tem, em

cuidar do seu filho/familiar?

1 2 3 4 5 

27. Sente-se apoiada(o) pelos seus

familiares?
1 2 3 4 5 

Satisfação com o papel e com o 

familiar 

28. Sente-se bem por estar a tomar

conta do seu filho/familiar?
1 2 3 4 5 

29. O seu filho/familiar mostra

gratidão pelo que está a fazer por

ele?

1 2 3 4 5 

30. Fica satisfeita(o), quando o seu

filho/familiar mostra agrado por

pequenas coisas (como mimos)?

1 2 3 4 5 

31. Sente-se mais próxima(o) do seu

filho/familiar por estar a cuidar dele?
1 2 3 4 5 

32. Cuidar do seu filho/familiar tem

vindo a aumentar a sua auto-estima,

fazendo-a(o) sentir-se uma pessoa

especial, com mais valor?

1 2 3 4 5 

QASCI – Questionário de avaliação da sobrecarga do cuidador informal 

Quais os principais problemas ou dificuldades que sente ao cuidar da sua criança? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Caso surja alguma dúvida, durante o preenchimento deste instrumento, sinta-se à vontade para contactar a investigadora 

através dos contactos indicados. Terei muito gosto em poder ajudar. 

Muito Obrigada pela Participação 

 Enfermeira Ana Pimentel 
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Apêndice K 

Pedido de autorização aos autores para aplicação do “Questionário de avaliação da 

sobrecarga do cuidador informal (QASCI) 

Exmª. Senhora Doutora 

Teresa Martins 

Eu, Ana Maria Neves Pimentel licenciada em Enfermagem a exercer funções no Centro Hospitalar Trás-

os-Montes e Alto Douro, encontro-me a frequentar o Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária 

no ano letivo 2015/2016 da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (ESEnfVR-UTAD). Na presente data encontro-me a realizar a unidade curricular 

“Estágio de Enfermagem Comunitária na Unidade de Cuidados na Comunidade Mateus (UCC Mateus) 

sob a orientação da Professora Doutora Maria João Monteiro (ESEnfVR-UTAD), e do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária Jacinto Gomes (UCC Mateus).  

No âmbito dos objetivos da referida unidade curricular bem como realização da dissertação para o ano 

letivo 2016/2017 e tendo por base o Programa Nacional de Saúde Escolar/2015 (Saúde + Educação = 

Literacia para a Saúde e Decisões Responsáveis), pretendo realizar o diagnóstico de situação e definição 

de prioridades das crianças com necessidades de saúde especiais (NSE) de uma escola de 1º ciclo, 2º 

ciclo, 3ºciclo e secundário abrangido pela UCC Mateus (unidade funcional do ACeS Douro I - Marão e 

Douro Norte), sediada no Centro de Saúde de Vila Real nº 2. Bem como caracterizar o impacto físico, 

emocional e social do papel de cuidador informal de crianças com NSE. 

Assim, solicitava a V. Exª a autorização para aplicação do “Questionário de avaliação da sobrecarga do 

cuidador informal (QASCI) ” com o objetivo de avaliar o impacto físico, emocional e social do pape de 

cuidador informal de crianças com (NSE), no sentido de poder concretizar os objetivos do estudo.   

Agradeço a atenção que possa dispensar ao meu pedido. 

Disponibilizo-me para qualquer informação adicional: 

Vila Real, 15 de julho de 2016  

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Maria Neves Pimentel 
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Apêndice L 

Autorização da autora do QASCI 
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Apêndice M 

Consentimento Informado 
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Apêndice N 

Declaração da Orientadora da UTAD 

Declaração da Orientadora 

Eu Maria João Pinto Monteiro, Doutora em Ciências Humanas e Sociais-

Ciências de educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

declara que está a orientar o estudo designado “ Diagnostico de situação 

de saúde em crianças com necessidades de saúde especiais”, que vai ser 

desenvolvido pela licenciada Ana Pimentel. O estudo tem como principal 

objetivo conhecer/avaliar o impacto físico, emocional e social do papel do 

cuidador das crianças com necessidades da saúde especiais, pelo que 

concordo com a metodologia a utilizar, os objetivos propostos e os 

instrumentos de recolha de dados a utilizar. 

  Vila Real, 24 de outubro de 2016 
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Apêndice O 

Pedido de autorização para a realização do estudo (Comissão de Ética) 

Exmo. Senhor 

 Diretor Executivo do ACeS 

Douro 1 Marão E douro Norte 

Eu, Ana Maria Neves Pimentel licenciada em Enfermagem a exercer funções no Centro 

Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, encontro-me a frequentar o Curso de Mestrado em 

Enfermagem Comunitária no ano letivo 2015/2016 da Escola Superior de Enfermagem de Vila 

Real da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (ESEnfVR-UTAD). Na presente data 

encontro-me a realizar a unidade curricular “Estágio de Enfermagem Comunitária na Unidade 

de Cuidados na Comunidade Mateus (UCC Mateus) sob a orientação da Professora Doutora 

Maria João Monteiro (ESEnfVR-UTAD), e do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária Jacinto Gomes (UCC Mateus).  

No âmbito dos objetivos da referida unidade curricular, e tendo por base o Programa Nacional 

de Saúde Escolar/2015 (Saúde + Educação = Literacia para a Saúde e Decisões Responsáveis), 

pretendo realizar o diagnóstico de situação e definição de prioridades das crianças com 

necessidades de saúde especiais de um estabelecimento de ensino (escola) de 1º ciclo, 2º ciclo, 

3ºciclo e secundário abrangido pela UCC Mateus, bem como caracterizar o impacto físico, 

emocional e social do papel de cuidador informal de crianças com necessidades de saúde 

especiais. 

Assim, solicito o seu consentimento para a realização do estudo, no que concerne à aplicação 

dos instrumentos de recolha de dados. 

Vila Real, 11 de julho de 2016  

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Maria Neves Pimentel 
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Declaração b) 

Exmo. Senhor 

 Diretor Executivo do ACeS  

Douro 1 Marão E douro Norte  

 

Eu, Ana Maria Neves Pimentel licenciada em Enfermagem a exercer funções no Centro 

Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, encontro-me a frequentar o Curso de Mestrado em 

Enfermagem Comunitária no ano letivo 2015/2016 da Escola Superior de Enfermagem de Vila 

Real da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (ESEnfVR-UTAD). Na presente data 

encontro-me a realizar a unidade curricular “Estágio de Enfermagem Comunitária na Unidade 

de Cuidados na Comunidade Mateus (UCC Mateus) sob a orientação da Professora Doutora 

Maria João Monteiro (ESEnfVR-UTAD), e do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária Jacinto Gomes (UCC Mateus).  

No âmbito dos objetivos da referida unidade curricular, e tendo por base o Programa Nacional 

de Saúde Escolar/2015 (Saúde + Educação = Literacia para a Saúde e Decisões Responsáveis), 

pretendo realizar o diagnóstico de situação e definição de prioridades das crianças com 

necessidades de saúde especiais de um estabelecimento de ensino (escola) de 1º ciclo, 2º ciclo, 

3ºciclo e secundário abrangido pela UCC Mateus, bem como caracterizar o impacto físico, 

emocional e social do papel de cuidador informal de crianças com necessidades de saúde 

especiais. 

Assim, solicito o seu consentimento para a realização do estudo, no que concerne à aplicação 

dos instrumentos de recolha de dados. Serão considerados todos os pressupostos de 

confidencialidade, todos os dados obtidos são confidenciais e usados só e apenas neste 

estudo. 

 

Vila Real, 1 de Agosto de 2016  

Com os melhores cumprimentos, 

 

Ana Maria Neves Pimentel 
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Declaração c) 

Exmo. Senhora Diretora 

Ana Paula Capela 

Assessoria CES/UIC 

Eu, Ana Maria Neves Pimentel licenciada em Enfermagem a exercer funções no Centro Hospitalar Trás-

os-Montes e Alto Douro, encontro-me a frequentar o Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária 

no ano letivo 2016/2017 da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (ESEnfVR-UTAD). Na presente data encontro-me a realizar a unidade curricular 

“Estágio de Enfermagem Comunitária na Unidade de Cuidados na Comunidade Mateus (UCC Mateus) 

sob a orientação da Professora Doutora Maria João Monteiro (ESEnfVR-UTAD), e do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária Jacinto Gomes (UCC Mateus).  

No âmbito dos objetivos da referida unidade curricular, e tendo por base o Programa Nacional de Saúde 

Escolar/2015 (Saúde + Educação = Literacia para a Saúde e Decisões Responsáveis), foi-me proposto 

pelos orientadores trabalhar/realizar o diagnóstico de situação e definição de prioridades das crianças 

com NSE das escolas (de 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclos e secundário) abrangido pela UCC Mateus (unidade 

funcional do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte), sediada no CS Vila Real II e que estejam a ser 

acompanhados (inscritos) pelo médico de família no CS mencionado. Bem como caracterizar o impacto 

físico, emocional e social do papel de cuidador informal de crianças com necessidades de saúde especiais.  

Tendo por base o Programa Nacional de Saúde Escolar/2015 (Saúde + Educação = Literacia para a 

Saúde e Decisões Responsáveis), o primeiro contacto será efetuado pela “Equipa de Saúde Escolar” da 

UCC Mateus com a colaboração do médico de família. Posteriormente (numa ida destes a UCC) e se 

estiverem interessados solicito (Esclarecimento prévio) a colaboração dos cuidadores das crianças com 

NSE no sentido de participar no Estudo (os questionários serão aplicados na UCC Mateus em espaço 

reservado, com duração cerca de 10 a 15 minutos em envelope fechado). O presente questionário será 

utilizado no âmbito deste diagnóstico e serão considerados todos os pressupostos de confidencialidade 

(pelo que não deve colocar o nome ou algo que o identifique no questionário). Para análise dos dados 

procede-se a uma análise de conteúdo através do programa estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Science), versão 22. 

Relativamente a vigência do estudo, uma vez que as datas propostas foram ultrapassadas (Inicio: 19-09-

2016 /Fim: 21-10-2016) e ainda não obtive autorização do estudo. Informo e comprometo-me a iniciar 

o estudo só e após o seu consentimento/autorização do mesmo (aplicação dos instrumentos de recolha

de dados).

Neste estudo não há qualquer tipo de pagamento de deslocações ou contrapartidas. É financiado por 

mim (investigadora). A participação é de carácter voluntário e ausência de prejuízos, assistenciais ou 

outros.  

Assim, solicito o seu consentimento para a realização do estudo, no que concerne à aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados. 

Vila Real, 02 de novembro de 2016 

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Maria Neves Pimentel 

Declaração d) 
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Exmo. Senhora Diretora  

Ana Paula Capela 

Assessoria CES/UIC 

 

Eu, Ana Maria Neves Pimentel licenciada em Enfermagem a exercer funções no Centro 

Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, encontro-me a frequentar o Curso de Mestrado em 

Enfermagem Comunitária no ano letivo 2016/2017 da Escola Superior de Enfermagem de Vila 

Real da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (ESEnfVR-UTAD). Na presente data 

encontro-me a realizar a unidade curricular “Estágio de Enfermagem Comunitária na Unidade 

de Cuidados na Comunidade Mateus (UCC Mateus) sob a orientação da Professora Doutora 

Maria João Monteiro (ESEnfVR-UTAD), e do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária Jacinto Gomes (UCC Mateus).  

No âmbito dos objetivos da referida unidade curricular, e tendo por base o Programa Nacional 

de Saúde Escolar/2015 (Saúde + Educação = Literacia para a Saúde e Decisões Responsáveis), 

pretendo realizar o diagnóstico de situação e definição de prioridades das crianças com 

necessidades de saúde especiais de um estabelecimento de ensino (escola) de 1º ciclo, 2º ciclo, 

3ºciclo e secundário abrangido pela UCC Mateus (unidade funcional do ACeS Douro I - Marão 

e Douro Norte), sediada no CS Vila Real II e que estejam a ser acompanhados (inscritos) pelo 

médico de família no CS mencionado. Bem como caracterizar o impacto físico, emocional e 

social do papel de cuidador informal de crianças com necessidades de saúde especiais. 

Assim, solicito o seu consentimento para a realização do estudo, no que concerne à aplicação 

dos instrumentos de recolha de dados. No final deste estudo comprometo-me a enviar o meu 

RELATÓRIO final à CES.  

 

Vila Real, 02 de novembro de 2016  

Com os melhores cumprimentos, 

Ana Maria Neves Pimentel 

 

 

Declaração e) 
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Apêndice P 

Autorização/Parecer da Comissão de Ética para a Saúde da ARS Norte 
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Apêndice Q 

Certificado do Congresso: GAIF “Do Diagnóstico ao Tratamento” 
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Apêndice R 

Certificado do Congresso: APTFeridas 2016 - subordinado ao tema "Avaliar, Prevenir, 

Tratar Feridas" 
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Apêndice S 

Certificado do “Congresso XXIX Fórum de Dermatologia” 
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Apêndice T 

Convite: Sessão de EpS 

“(IN)FORMAR QUEM CUIDA”
DESTINATÁRIOS: ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/CUIDADORES DAS 

CRIANÇAS COM NSE DAS ESCOLAS (DE 1º CICLO, 2º CICLO, 3º CICLOS 

E SECUNDÁRIO) ABRANGIDO PELA UCC MATEUS 

DATA: XX-XX-XX

HORA: XX:XX HORAS

LOCAL: UCC MATEUS

ORIENTADORES: 

Doutora Maria João Monteiro

AUTOR: Ana Maria Neves Pimentel nº 61792

Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária 

2 ano | 1º Semestre

Unidade Curricular: ESTÁGIO E RELATÓRIO

https://www.google.pt/search?q=informar&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0jLnBiObSAhWGXRQKHX9dCawQ_AUIBig
B&biw=1024&bih=703#imgrc=d1PlmbMpmyK7wM:

Sessão de Educação para a Saúde 
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PROGRAMA

Modalidade de 
Formação: 

• Sessão de Educação para a saúde

• (In)formação

• Formação de atualização/aperfeiçoamento

Área de Formação: 

• Saúde – Programa Nacional de saúde Escolar (PNSE)/2015

• “Cuidadores” de crianças com Necessidades de Saúde Especiais (NSE)

Objetivo Geral: 

• Proporcionar aos formandos (encarregados de educação/cuidadores das crianças 
com NSE), um conjunto de saberes teórico-práticos que lhe possibilite exercer
“CUIDADOS” com qualidade

• Minimizar as dificuldades dos cuidadores (in)formais de crianças com NSE.

Competências 
adquiridas: 

• a) Saber cuidar

• b) Promover os cuidados

• c) Promover a autonomia da Criança com NSE

• d) Sobrecarga emocional do Cuidador

• e) Apoios Sociais na Comunidade 

• f) ……

https://www.google.pt/search?q=informar&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0jLnBiObSAhWGXRQKHX9dCawQ_AUIBigB&biw=1024&bih=703#imgrc=d1PlmbMp
myK7wM:
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Apêndice U 

Certificado para os formandos (encarregados de educação /cuidadores das crianças com 

NSE) 

“(IN)FORMAR QUEM CUIDA”

Declara-se para os devidos efeitos que, ____________________________________,

participou como formando (a), na sessão de formação desenvolvida no projeto de

intervenção “(In)formar quem Cuida” realizado pela UCC Mateus em parceria com a

UTAD – Universidade Trás-os-Montes Alto Douro, no âmbito do Mestrado

Enfermagem Comunitária, frequentado pela mestranda Ana Pimentel sob a orientação

da Doutora Maria João Monteiro. A mesma irá decorrer na Instalações da UCC Mateus

no dia X do mês X, com o Objetivo de minimizar as dificuldades dos cuidadores

(in)formais de crianças com NSE.

Professora Doutora Maria João Monteiro
(Orientadora e Diretora da Escola de Enfermagem - UTAD 

__________________________________________

Enfermeira Ana Pimentel
(Aluna do Curso de Mestrado Em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública - UTAD 

_______________________________________________________
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Apêndice V 

Avaliação da sessão de EpS 

Questões Mau Não 

Satisfaz

Satisfaz Bom Muito 

Bom

1 - Como avalia a Sessão de educação?

2- A sessão foi clara na apresentação de

conteúdos?

3- A formadora transmitiu os conteúdos de

forma clara?

4- A sessão correspondeu a sua

expectativa?

5- Os temas abordados foram 

interessantes?

6- O conteúdo da sessão foi útil?

7- O tempo de duração da sessão foi

adequado?

Na sua opinião, a sessão de educação para a saúde / formação realizada no âmbito do

projeto de intervenção “(In)formar quem cuida” são extremamente importantes para

avaliar em que medida satisfazemos as suas expectativas permitindo-nos assim melhorar o

nosso desempenho nas futuras sessões de formação.

Considerando para cada ponto a ser avaliado uma pontuação de “Mau” a “Muito Bom”,

assinale nos quadro com um X conforme a sua opinião.

Questionário de avaliação da Sessão de Educação para a Saúde

“ (IN) FORMAR QUEM CUIDA”

Quais os temas que gostava de ver abordados em futuras Intervenções?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Muito Obrigada pela sua Colaboração!
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ANEXOS 
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Anexo A 

 Número de obesos referenciados em janeiro de 2017 

Fonte: Dados recolhidos durante o estágio na USP do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte 

Métric

a

Nº 

Problemas

2017-01

Janeiro  

Centro de Saúde Alijó UCSP Alijó T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
895

Centro de Saúde Mesão Frio UCSP Mesão Frio T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
165

Centro de Saúde Murça UCSP Murça T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
243

USF Régua T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
801

USF do Douro T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
644

Centro de Saúde Sabrosa UCSP Sabrosa T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
456

Centro de Saúde Santa Marta de 

Penaguião

UCSP Santa Marta de 

Penaguião
T

Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
581

USF Nuno Grande T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
958

USF Corgo T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
1.284

UCSP Mateus T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
253

USF Fénix T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
1.699

USF Nova Mateus T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

T8

2
738

Total 8.717

OBESIDADE

OBESIDADE

Centro de Saúde Vila Real II

OBESIDADE

OBESIDADE

OBESIDADE

ACES Douro I - Marão e Douro 

Norte

OBESIDADE

OBESIDADE

OBESIDADE

Centro de Saúde Peso da Régua

OBESIDADE

OBESIDADE

OBESIDADE

OBESIDADE

Centro de Saúde Vila Real I

ACeS Centro de Saúde Unidade Funcional Area ICPC
Código 

ICPC(2)
Mês
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Anexo B 

Número de diabéticos referenciados em janeiro de 2017 

Fonte: Dados recolhidos durante o estágio na USP do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 

Métrica
Nº 

Problemas

2017-01

Janeiro  

T8

9
118

T9

0
1.194

T8

9
26

T9

0
437

T8

9
109

T9

0
707

T8

9
116

T9

0
853

T8

9
146

T9

0
488

T8

9
55

T9

0
708

T8

9
83

T9

0
731

T8

9
48

T9

0
540

T8

9
92

T9

0
956

T8

9
35

T9

0
546

T8

9
73

T9

0
1.075

T8

9
22

T9

0
602

Total 9.760

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

USF Nova Mateus T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

Centro de Saúde Vila Real II

UCSP Mateus T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

USF Fénix T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

Centro de Saúde Vila Real I

USF Nuno Grande T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

Centro de Saúde Santa Marta de 

Penaguião

UCSP Santa Marta de 

Penaguião
T

Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

Centro de Saúde Sabrosa UCSP Sabrosa T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

Centro de Saúde Peso da Régua

USF Régua T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

USF do Douro T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

Centro de Saúde Murça UCSP Murça T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

ACES Douro I - Marão e Douro 

Norte

Centro de Saúde Alijó UCSP Alijó T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

USF Corgo T
Endócrino, metabólico e 

nutricional 

DIABETES INSULINO-

DEPENDENTE

DIABETES NÃO INSULINO-

DEPENDENTE

Centro de Saúde Mesão Frio UCSP Mesão Frio T

ACeS Centro de Saúde Unidade Funcional Area ICPC Código ICPC(2)

Mês
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Anexo C 

Plano de saúde individual para crianças e jovens com NSE 
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Anexo D 

Categorização e operacionalização das variáveis de investigação 

Variáveis Operacionalização Categorização 

Sexo 
Conjunto de características físicas e funcionais que distinguem o macho da 
fêmea (Dicionário de Língua Portuguesa, 2013). 

Masculino 
Feminino 

Idade 

Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) 

e as 0 horas da data de referência, expressa em anos completos (Instituto 

Nacional de Estatística, 2012). 

Resposta aberta 

Estado civil 

Situação real em que o indivíduo vive em termos de relacionamento 

conjugal e perante o registo civil (Instituto Nacional de Estatística, 2012). 

Casado 

União de facto 

Solteiro 
Viúvo 

Divorciado 

Instrução 

Grau de ensino mais elevado completo pelo indivíduo (Instituto Nacional 

de Estatística, 2012). 

Sabe ler e escrever  1° 

ciclo do ensino básico     

2° ciclo do ensino básico 

3° ciclo do ensino básico 
Ensino secundário  

Ensino superior 

Outro 

Tempo de 

serviço 

Período durante o qual o trabalhador exerce a atividade ou permanece 

adstrito à realização da prestação do mesmo (Código do Trabalho, 2009). 

Em anos 

Profissão 
Profissão Oficio ou modalidade de trabalho remunerado ou não de um 

indivíduo (Instituto Nacional de Estatística, 2012). 

Classificação Portuguesa 

das Profissões 2ºINE 

Conhecimento 

Conteúdo específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na 

informação ou aptidões aprendidas, conhecimento e reconhecimento de 

informação (Ordem dos Enfermeiros, 2010). 

Correto 

Incorreto 

Vinculo 

Ligar (-se) a algo ou alguém por meio de vínculo(s) (Dicionário da Língua 

Portuguesa, 2015). 

Definitivo 

Não definitivo 

Residência 
Local onde os indivíduos habitam a maior parte do ano (Instituto Nacional 

de Estatística, 2012). 

Urbano 

Rural 

Competência 
Realizar, eficazmente, uma tarefa ou uma acção com determinado fim (Rey, 

Carette, DeFrance & Kahn, 2005). 

Demonstrado 

Não demonstrado 

e-Literacia em

sáude(e-Healt

h) 

A adaptação das novas tecnologias de telecomunicação à melhoria de 

processos e procedimentos de prestação e gestão de cuidados de saúde 

gerando plataformas ativas de comunicação e informação entre hospitais, 

centros de saúde, unidades de cuidados continuados e o domicílio dos 
doentes (Koo, MNorman & Chang, 2012). 

Aplicação da escala 

eHeals 

Projeto de 
intervenção 

Atividade que decorre num período de tempo bem definido que visa obter 
um resultado específico e que contribui para a execução de um programa 

(Imperatori, & Gialdes, 1993). 
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Anexo E 

Área de Planeamento em Saúde: USP - Douro Norte 
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Anexo F  

Organograma: USP- Douro Norte 





183 

Anexo G 

Esquema vacinal recomendado – PNV 2017 

Fonte: https://www.mgfamiliar.net/images/destaques/PNV2017.png) 

https://www.mgfamiliar.net/images/destaques/PNV2017.png
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Anexo H 

Lista de doenças transmissíveis de notificação obrigatória 

Fonte: https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/sinave-lista-de-ddo 
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Anexo I 

Doenças de notificação obrigatória referentes ao ano de 2016 

Género 

Doenças N-º Masculino Feminino Omisso 

Brucelose 1 1 

Campilobacteriose 22 9 13 

Doença de Lyme (Borreliose) 1 1 

Doença invasiva Meningocica 1 1 

Doença Invasiva Pneumocócica 1 1 

Doença Invasiva por Haemophilus Influenzae 1 1 

Febre Escar – Nodular (Rickcttsiose) 2 1 1 

Hepatite B 2 1 1 

Infeção por Chalamydia Trachomatis 

Linfogranuloma Venéreo  

1 1 

Malária 2 2 

Parotidite Epidérmica 2 2 

Salmoneloses não Typhi e não Paratyphi 6 3 3 

Shigelose 1 1 

Sífilis – Excluído Congénita 2 2 

Sífilis Congénita 1 1 

Tuberculose 11 4 7 

Tuberculose Meliar 1 1 

VIH- SIDA 6 6 

TOTAL 64 25 30 9 

Fonte: Dados recolhidos durante o estágio na USP do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte 
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Anexo J 

Antibióticos prescritos por 100 consultas por unidade funcional em 2016 

Fonte: Dados recolhidos durante o estágio na USP do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte 





191 

Anexo K 

Quinolonas prescritas por 100 consultas em 2016 

Fonte: Dados recolhidos durante o estágio na USP do ACeS Douro I - Marão e Douro Norte) 
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Anexo L 

Número de quinolonas prescritas por unidade funcional em 2016 

Fonte: Dados recolhidos durante o estágio na USP do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte 


