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RESUMO 

O envelhecimento humano é um processo irreversível, apresentando-se como um 

problema de saúde pública. Em Portugal, o envelhecimento demográfico assume contornos 

preocupantes. No entanto, esta problemática deve ser encarada como uma oportunidade de 

viver de forma saudável e independente, com a consequente melhoria da qualidade de vida 

dos idosos, no sentido de dar mais vida aos anos. 

As doenças crónicas não transmissíveis apresentam-se como as principais causas de 

mortalidade e morbilidade neste grupo, diminuir a exposição a fatores de risco modificáveis é 

a principal forma de combate a estas doenças. Assim é crucial implementar medidas que 

contribuam para a adoção de estilos de vida saudáveis.  

Desenvolveu-se um projeto de intervenção com o objetivo de analisar o estilo de vida 

dos idosos que integravam o projeto “Movimento Sénior” no concelho de Lousada, antes e 

após a implementação de um projeto de intervenção. A opção metodológica fundamentou-se 

nas etapas do planeamento em saúde. Enveredou-se por um estudo longitudinal de natureza 

quantitativa, do tipo pré e pós-teste. 

Os resultados revelam diferenças estatisticamente significativas após o projeto de 

intervenção na pontuação total do questionário “Estilo de Vida Fantástico” e em 8 dos 10 

domínios. Ao nível da atividade física, no número de idosos classificados como ativos e na 

ingestão alimentar no número de refeições diárias e em todos os nutrientes, com exceção das 

proteínas.  

Após a implementação do projeto de intervenção com os idosos, para a promoção de 

estilos de vida saudáveis no que concerne à alimentação e atividade física, observaram-se 

mudanças estatisticamente significativas, permitindo dar resposta às necessidades em saúde 

identificadas, com o projeto também se contribuiu para a obtenção de ganhos em saúde. 

 

Palavras-chave: Idoso; Envelhecimento; Estilo de Vida; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

Human aging is an irreversible process, presenting itself as a public health problem. In 

Portugal, demographic aging is worrying. However, this problem must be seen as an 

opportunity to live in a healthy and independent way, with the consequent improvement of the 

quality of life of the elderly, in the sense of giving more life to the years. 

Chronic non communicable diseases are the main causes of mortality and morbidity in 

this group, reducing exposure to modifiable risk factors is the main way to combat these 

diseases. Thus, it is crucial to implement measures that contribute to the adoption of healthy 

lifestyles. 

An intervention project was developed with the purpose of analyzing the lifestyle of 

the elderly people who were part of the "Senior Movement" project in the county of Lousada, 

before and after the implementation of an intervention project. The methodological option 

was based on the stages of health planning. A longitudinal study of a quantitative nature, of 

the pre and post-test type, was undertaken. 

The results reveal statistically significant differences after the intervention project in 

the total score of the "Fantastic Lifestyle" questionnaire and in 8 of the 10 domains. At the 

level of physical activity, in the number of elderly classified as active and in food intake in the 

number of daily meals and in all nutrients, except for proteins. 

After implementation of the intervention project with the elderly, to promote healthy 

lifestyles regarding food and physical activity, there were statistically significant changes, 

allowing to respond to identified health needs, the other benefit of the project was to 

contribute to obtain health gains. 

 

Keywords: Aged; Aging; Life Style; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

O relatório que se inicia mostra o percurso desenvolvido durante a unidade curricular 

Estágio e Relatório que integra o plano de estudos do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária da Escola Superior de Saúde – Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. O 

plano de estudos define como objetivos para esta unidade curricular: i) consolidar a 

intervenção especializada em enfermagem comunitária; ii) perspetivar uma abordagem 

abrangente, integrada e projetiva na fundamentação das práticas em enfermagem comunitária; 

iii) desenvolver um estágio de natureza profissional que tome como objeto de estudo as 

problemáticas dos contextos da prática de enfermagem comunitária e que permita a 

elaboração de um relatório final. Nele são relatadas as principais atividades que permitiram 

desenvolver as competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e 

Saúde Pública (EEECSP), o que possibilitou a realização da análise e reflexão sobre o 

processo de desenvolvimento de estágio, incrementando o pensamento crítico, considerado 

relevante para o desenvolvimento profissional. 

No sentido de dar resposta aos objetivos supracitados, desenvolveu-se o estágio ao 

longo de 18 semanas, no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) – Tâmega III Vale do 

Sousa Norte, na Unidade de Saúde Pública (USP) de Paços de Ferreira entre 19 de setembro 

de 2016 e 3 de fevereiro de 2017 e na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Lousada. 

O presente relatório visa a realização da reflexão fundamentada nas competências específicas 

do EEECSP, sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio, bem como o relato do 

projeto de intervenção “Estilo de vida saudável para um envelhecimento feliz”. 

Face aos objetivos curriculares a cumprir e às competências a desenvolver, foram 

identificados problemas de saúde nos idosos que integram o projeto “Movimento Sénior” 

(MS) no concelho de Lousada, ao nível dos estilos de vida, com alguns riscos para a saúde, 

nomeadamente na nutrição e na atividade física.  

A intervenção neste grupo etário assume ainda mais importância, pois o 

envelhecimento da população é um problema que se verifica a nível europeu, nacional, 

regional e local (Instituto Nacional de Estatística, I. P. [INE], 2012; PORDATA, 2017a, 

2017b, 2017c). As previsões apontam para um aumento do número de idosos nos próximos 

anos (INE, 2017a) e consequentemente das patologias associadas ao envelhecimento 

(Direção-Geral da Saúde [DGS], 2006). Os estilos de vida, como a alimentação e a atividade 

física, são fatores de risco modificáveis, com influência na prevenção e no controlo de 

patologias como os tumores malignos e as doenças do aparelho circulatório que na Europa são 
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responsáveis por cerca de 75% das mortes. Em Portugal a realidade é semelhante, estas 

patologias surgem nos primeiros lugares entre as principais causas de morte. A nível regional 

e local, destacam-se entre: as principais causas de morte para todas as idades; as principais 

causas de morte antes dos 75 anos; na mortalidade proporcional por ciclo de vida para os 

grandes grupos de causas de morte, em ambos os sexos, dos 65 aos 74 anos e após os 75 anos; 

A hipertensão arterial é o problema de saúde com mais ocorrências nos cuidados de saúde 

primários (Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. [ARSN], 2014a, 2014b, 2014c; 

DGS, 2014).  

Tendo como fundamento os indicadores apresentados, foi exposto às orientadoras de 

estágio, à coordenadora da UCC Lousada e à vereadora da Câmara Municipal de Lousada 

(CML) com o pelouro da ação social, o projeto de intervenção: “Estilo de vida saudável para 

um envelhecimento feliz”, de forma a dar continuidade ao processo de planeamento em saúde, 

que consideraram um tema atual e pertinente e adequado à população envolvida. 

Foi remetido ao diretor executivo do ACeS e à comissão de ética da ARSN o pedido 

de autorização para a realização do projeto de intervenção, que foi concedido. 

Entre outras atividades, durante o estágio desenvolveu-se o projeto de intervenção: 

“Estilo de vida saudável para um envelhecimento feliz”, com o desenvolvimento de duas 

atividades, uma sobre alimentação saudável, denominada “Boccia da alimentação” (apêndice 

A) e outra contemplando a atividade física, designada “Glória no MS” (apêndice B).  

Na implementação do projeto de intervenção, partiu-se com o objetivo de melhorar 

significativamente a pontuação do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva, Brito & 

Amado, 2010), que avalia os estilos de vida, ao qual responderão os idosos que integram o 

projeto MS, no concelho de Lousada. 

Enveredou-se por um estudo descritivo-correlacional, longitudinal de seguimento 

temporal, no qual participaram 175 idosos, constituindo-se uma amostragem acidental ou de 

conveniência. Aos participantes foi aplicado um questionário sobre os estilos de vida, em dois 

momentos, antes e após o projeto de intervenção. 

O relatório de estágio encontra-se organizado em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, com a introdução, onde se contextualiza o trabalho, apresenta-se a importância da 

realização do projeto de intervenção e abordam-se as atividades a desenvolver. No segundo 

momento são desenvolvidas as fases do planeamento em saúde, desde o planeamento à 

execução do projeto de intervenção. Com o enquadramento conceptual são apresentadas as 

bases conceptuais mais relevantes no contexto onde este trabalho se desenvolve. Segue-se a 
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apresentação da problemática identificada e que conduz à justificação do projeto de 

intervenção. Apresentam-se os objetivos e as estratégias para os concretizar. Na preparação 

operacional do projeto de intervenção, faz-se uma abordagem ao desenho de estudo e às 

atividades desenvolvidas. Na fase final deste capítulo faz-se a avaliação do projeto de 

intervenção onde são apresentados os principais resultados da investigação e se realiza a 

discussão através do confronto com os resultados de outros estudos. No terceiro capítulo 

procede-se a uma análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências do EEECSP 

no contexto da UCC e da USP, onde são analisadas as competências adquiridas ao longo do 

estágio. No capítulo final são apresentadas as principais conclusões do projeto de intervenção. 

2. PLANEAMENTO EM SAÚDE: DO PLANEAMENTO À EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INTERVENÇÃO 

No desenvolvimento do projeto de intervenção: “Estilo de vida saudável para um 

envelhecimento feliz” adotou-se a metodologia do planeamento em saúde.   

 “O Planeamento em Saúde procura, em última análise, um estado de Saúde, através 

da sua promoção, prevenção de doenças, cura e reabilitação, incluindo mudanças no 

comportamento das populações (…) ” (Tavares, 1992, p. 37). 

Como o desenvolvimento das duas primeiras etapas, o diagnóstico da situação e 

determinação de prioridades, foram desenvolvidas no estágio de enfermagem comunitária, 

permitiu identificar os problemas de saúde relacionados com os estilos de vida dos idosos que 

integravam o projeto MS no concelho de Lousada, e definir as prioridades de intervenção, em 

que as duas primeiras foram a nutrição e a atividade física. O desenvolvimento das referidas 

etapas permitiu a implementação do projeto de intervenção de forma sistematizada, que 

implicou a seleção de estratégias e elaboração do projeto de intervenção o planeamento da 

execução, execução e avaliação. 

2.1. Enquadramento conceptual 

Ao planear um projeto de intervenção, é importante verificar os conhecimentos 

obtidos pela ciência em relação à temática em estudo.  

Assim surge a pesquisa conceptual, que segundo Fortin, Côté e Filion (2009), é uma 

etapa relevante à indagação da investigação. A procura fornece ao investigador a opção de 

verificar o estado da ciência sobre o assunto de investigação a estudar, com vista a aumentar o 
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campo de conhecimentos, estruturar o problema de investigação e estabelecer ligações entre o 

seu estudo e os trabalhos realizados por outros investigadores.  

Nesta fase o investigador desenvolve conceitos, formula ideias e recolhe a 

documentação sobre um tema concreto, com vista a chegar a uma conceção clara do problema 

(Fortin et al., 2009). 

Este capítulo pretende expor as principais bases conceptuais que têm relevo no 

contexto deste trabalho. Assim, serão abordados temas como: o envelhecimento, a qualidade 

de vida dos idosos, o envelhecimento ativo, os principais problemas de saúde dos idosos, os 

estilos de vida e a capacitação comunitária. 

2.1.1. Envelhecimento 

A definição de envelhecimento tem evoluído ao longo dos tempos e de acordo com as 

caraterísticas da sociedade em cada momento (Sequeira, 2010). 

Na perspetiva de Ballesteros (2000), a velhice é definida como uma pessoa de idade 

avançada. Este autor considera o envelhecimento, a velhice e o idoso como termos 

importantes para o estudo da ciência que estuda o processo do envelhecimento. 

Rojas (2001) refere-se à velhice como a idade do adulto tardia, que se inicia aos 65 

anos e que percorre os últimos anos de vida ativa e se prolonga até à aposentação. No entanto 

esta definição difere de país para país, sofrendo uma grande influência cultural. 

Em Portugal, a idade aceite como começo da velhice é quando o indivíduo atinge os 

65 anos (Squire, 2002). 

Apesar de várias definições reconhecerem os idosos como tendo 65 ou mais anos de 

idade, este parece não ser um significado muito claro, pois não permite a diferenciação. 

Considera-se a uniformidade dentro da mesma classe (Carvalho, 2009). 

A diversidade é uma caraterística fortemente associada aos idosos, uns vivem até uma 

idade avançada com saúde e tendo uma vida ativa, por outro lado, idosos mais jovens têm 

menos qualidade de vida. Assim o envelhecimento é um fenómeno único e dependente de 

múltiplos fatores como o sexo, a etnia, a cultura, a industrialização e o meio rural ou urbano 

onde o indivíduo se insere (World Health Organization [WHO], 1999).  

“É, assim, que o envelhecimento humano pode ser definido como o processo de 

mudança progressivo da estrutura biológica, psicológica e social dos indivíduos que, 

iniciando-se mesmo antes do nascimento, se desenvolve ao longo da vida.” (DGS, 2006, p. 5). 
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É na conceção que se inicia o envelhecimento (Berger, Pargrman & Weinberg, 2002). 

E percorre toda a vida manifestando-se de forma mais acentuada quando se verifica a 

degradação das potencialidades do indivíduo (Sousa & Figueiredo, 2003). 

O envelhecimento habitual carateriza-se por uma combinação de alterações com 

particularidades específicas de cada espécie. Embora a causa possa não estar relacionada com 

doenças, mas há uma maior predisposição para que se manifestem (Simões, 2005).  

Apesar do envelhecimento se apresentar como uma problemática, não deve ser 

encarado como tal, mas antes como uma etapa da vida, na qual o indivíduo deve procurar 

viver de forma saudável e independente até quando lhe for possível, de preferência o máximo 

de tempo (Sousa & Figueiredo, 2003). 

 “Viver mais tempo implica envelhecer. Maior longevidade não é um fatalismo ou 

uma ameaça. É uma vitória da humanidade e uma oportunidade de potenciar o «património 

imaterial» que significa o contributo das pessoas mais velhas” (Instituto de Gestão do Fundo 

Social Europeu, I. P., 2012, p. 3). 

O envelhecimento apresenta-se como um dos mais importantes acontecimentos 

demográficos e sociais da atualidade, verificando-se uma incidência maior em sociedades 

mais desenvolvidas e industrializadas (INE, 2002). Considerando-se este fenómeno como 

uma grande problemática na União Europeia e mais especificamente em Portugal, devido ao 

aumento gradual do número de idosos (INE, 2012). 

Na perspetiva de Cabral, Ferreira, Silva, Jerónimo e Marques (2013), o 

envelhecimento emerge como um dos principais problemas deste século. 

Neste contexto, surge o envelhecimento demográfico que se carateriza pelo número 

crescente de indivíduos com 65 ou mais anos de idade, acentuando-se nos idosos a partir dos 

75 anos de idade, enquanto diminui o número de jovens até aos 14 anos. Este fenómeno tem 

vindo a agravar-se nos últimos anos e as razões para justificar esta realidade são: a redução da 

taxa de natalidade, o aumento da esperança média de vida (EMV), a diminuição das taxas de 

mortalidade infantil, os movimentos migratórios e o sistema de desenvolvimento 

socioeconómico. Este é um dos graves problemas das sociedades industrializadas, onde se 

inclui a Europa e consequentemente Portugal (Cónin, 1999).  

Para Neri (2004), o envelhecimento demográfico é influenciado pela diminuição da 

mortalidade infantil, das taxas de natalidade e das mortes em adultos por doenças infeciosas e 

pelo prolongar da vida de indivíduos portadores de doenças crónicas. 
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Esta realidade que se traduz numa maior longevidade, assume destaque como uma das 

mais importantes tendências demográficas deste século (INE, 2015). Com o aumento da 

longevidade surge um grande problema de saúde pública (DGS, 2006). Além disso, nasce um 

desafio à sociedade de uma forma geral com transformações e lacunas nas relações sociais e 

familiares, além de comprometimentos económicos (Pocinho, 2014). 

O aumento da EMV é considerada como uma vitória para a saúde, apesar disso 

surgiram efeitos a nível socioeconómico, que levaram à implementação de medidas políticas, 

com a aprovação de leis e de estratégias que possam proporcionar um envelhecimento 

saudável (Benedetti, Gonçalves & Mota, 2007). 

O envelhecimento da população em Portugal tem assumido contornos preocupantes. 

Analisando alguns indicadores demográficos e comparando-os com os restantes países da 

União Europeia, verifica-se no nosso país uma maior e crescente proporção de pessoas 

correspondendo a faixas etárias mais avançadas (INE, 2015). 

O envelhecimento demográfico que se tem verificado nos últimos anos gerou novos 

problemas de saúde, colocando novos desafios aos governantes, às famílias e comunidades. 

Esta problemática requer uma intervenção conjunta e adequada (DGS, 2006). 

Os crescentes avanços científicos na área da saúde verificados nos últimos anos 

proporcionaram o prolongamento da vida. Apesar desta realidade, o que se tem verificado em 

Portugal, é que esta longevidade muitas vezes implica casos de fragilidade e de incapacidade 

que poderiam ser evitados através da prevenção (DGS, 2006). 

O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, procura criar condições para 

obter ganhos em saúde, essencialmente no aumento dos anos de vida com independência e na 

melhoria das práticas profissionais, tendo em conta as caraterísticas próprias do 

envelhecimento. Pretende garantir a manutenção da autonomia, independência, qualidade de 

vida e reabilitação total das pessoas idosas, essencialmente no domicílio, mas também nos 

locais que os idosos habitualmente frequentam. A implementação deste programa requer uma 

intervenção multidisciplinar (DGS, 2006). 

A sociedade atual, conhecedora da realidade do envelhecimento demográfico começa 

a ter consciência que os idosos ocupam um novo lugar nessa mesma sociedade. Assim, é 

importante promover a sua incorporação e participação de forma a desenvolver o espírito de 

cidadania (Cónin, 1999). 

Ao longo dos tempos muitas dúvidas têm surgido em relação ao envelhecimento, uma 

vez que é um processo que se desenvolve de formas diferentes. Assim, cada indivíduo vive o 
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seu tempo de vida, com a sua qualidade de vida, que é diferente de qualquer outro (Spirduso, 

2005). 

Não se pode considerar o envelhecimento apenas tendo em conta os aspetos 

fisiológicos, pois este é um processo que abrange várias dimensões, sofrendo influência de 

fatores não só fisiológicos, mas também psicológicos, sociológicos e espirituais ao longo da 

vida. O envelhecimento pode assim ser entendido como um processo de crescimento e 

desenvolvimento (Stanhope & Lancaster, 2011). 

O envelhecimento sofre influência de fatores tanto internos como externos à pessoa. É 

um processo que surge da relação entre diversos fatores que podem ser: biológicos, 

psicológicos ou sociais e que estão relacionados com a idade cronológica de cada pessoa 

durante a sua vida. O que significa que o processo de envelhecimento é influenciado pelas 

várias fases da vida de cada pessoa (Santos, 2002). 

No processo de envelhecimento ocorrem alterações a nível biológico das quais se 

destacam as orgânicas, as morfológicas e as funcionais (Sequeira, 2010).  

O Serviço de Estudos sobre a População do Departamento de Estatísticas Censitárias e 

da População Serviço de Estudos sobre a População refere-se ao processo de envelhecimento 

como a perda progressiva da atividade dos sistemas orgânicos, aumentando a probabilidade 

de desenvolver patologias e de morrer. Estas transformações são variáveis de indivíduo para 

indivíduo e podem não provocar incapacidades (INE, 2002). 

Assim, o envelhecimento é um processo que se desenvolve gradualmente ao longo da 

vida, do qual resultam limitações que se relacionam com a idade cronológica (Sequeira, 

2010).  

2.1.2. Qualidade de vida dos idosos 

O envelhecimento bem-sucedido tem sido alvo das mais diversas definições, sem se 

conseguir um consenso, assim o revelam Bowling e Dieppe (2005) através do seu estudo de 

revisão bibliográfica.  

Este conceito de envelhecimento bem-sucedido, nos anos 80 foi associado à 

produtividade, com a importância que foi atribuída à evolução ao longo do ciclo vital 

(Moulaert & Paris, 2013). Mais tarde o envelhecimento foi relacionado com a promoção da 

saúde e a prevenção da doença (DGS, 2006). 



 

8 

Outrora, poucos eram aqueles que atingiam a longevidade, mas nos dias que correm 

cada vez as pessoas vivem mais anos. Daqui emerge um grande desafio para todas as 

sociedades, envelhecer com qualidade de vida (Lima-Costa & Veras, 2003). 

Definir a qualidade de vida em idades avançadas não é fácil, porque é algo complexo, 

dado que a perceção e o bem-estar sofrem influência da idade. Por vezes a qualidade de vida é 

relacionada com a saúde (Llobet, Ávila, Farràs & Canut, 2011). 

No entanto Bradley et al. (1999) distinguem saúde de qualidade de vida, referindo-se à 

primeira como a pessoa sentir-se bem ou mal e à segunda como a saúde fazendo parte de uma 

vertente da qualidade de vida. 

Esta temática assume destaque numa sociedade cada vez mais envelhecida em que se 

procura aumentar as expetativas em relação à vida dos idosos (Bowling, Banister, Sutton, 

Evans & Windsor, 2002). 

“O aumento de longevidade (…) coloca novos desafios aos profissionais de saúde, 

nomeadamente equacionar a problemática da Qualidade de Vida, pois é tão importante dar 

anos à vida, como é necessário dar vida aos anos” (Grelha, 2009, p. 63). 

A qualidade de vida do idoso será maior quanto mais tempo se conseguir manter 

saudável, com capacidade e produtividade. Ao dar o seu contributo à sociedade, menores 

serão os custos a nível de saúde e sociais (WHO, 1998).  

A transformação dos papéis desempenhados pelos idosos na família e a nível laboral e 

ocupacional refletem-se na redução da participação social (Sequeira, 2010). 

É neste contexto que ganha relevância a participação comunitária, com influência na 

melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e da saúde. A diminuição do contato social 

provoca o isolamento e tem efeitos físicos e mentais nos idosos. Além destes deixarem de 

colaborar na sociedade. Assim, as associações assumem um papel importante, promovendo a 

inclusão social e a participação comunitária. No entanto, quanto maior é a idade, menor é a 

participação dos idosos nestas associações. (Cabral et al., 2013).  

As transformações sociais com que se deparam os idosos, fazem emergir a questão de 

saber se o envelhecimento se apresenta como uma crise ou então como uma oportunidade 

(European Commission, 2006). 

O Programa Nacional para a Saúde de Pessoas Idosas refere que o envelhecimento não 

deverá ser encarado como um problema, mas sim como uma parte natural do ciclo vital, 

sendo desejável que consista numa oportunidade para viver de forma saudável e autónoma o 
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maior tempo possível. O que implica uma ação integrada ao nível da mudança de 

comportamentos e atitudes da população em geral (DGS, 2006). 

A qualidade de vida é assim um fenómeno complexo nos idosos, influenciada pela 

saúde a nível físico e psicológico, pela independência, sociabilização, crenças e convicções, 

bem como pelo relacionamento com fatores ambientais. É o resultado das experiências de 

vida e no grau de apoio prestado pelos descendentes (WHO, 2002). 

O envelhecimento ativo pretende melhorar a qualidade de vida dos idosos. Assim, é 

importante que os idosos possam dar continuidade à sua participação na sociedade a vários 

níveis, e não apenas na parte física ou com o prolongamento da idade de trabalho. Até os 

idosos que estão aposentados, os que apresentam incapacidades ou são doentes, devem 

continuar a ser ativos nos meios onde vivem (WHO, 2002).   

2.1.3. Envelhecimento ativo 

A Organisation for Economic Co-operation and Development (1998) apresenta uma 

definição de envelhecimento ativo, enfatizando a capacidade dos indivíduos em manterem a 

vida de forma ativa ao longo do envelhecimento.  

O Programa Nacional para a Saúde de Pessoas Idosas define estratégias de intervenção 

no âmbito da promoção do envelhecimento ativo. Nomeadamente na informação e formação 

dos idosos relativamente: à atividade física moderada e regular e às melhores formas de a 

praticar; à estimulação das funções cognitivas; à gestão do ritmo sono-vigília; à nutrição, à 

hidratação, à alimentação e à eliminação; à manutenção de um envelhecimento ativo, 

particularmente na fase de reforma (DGS, 2006). 

O envelhecimento ativo é um processo integrado. Implica por um lado, a capacitação 

dos idosos e suas famílias, para que possam encontrar respostas para as suas necessidades e 

por outro, uma atitude pessoal que permita encarar a vida com otimismo. (Instituto de Gestão 

do Fundo Social Europeu, I. P., 2012). 

Se forem criadas medidas que permitam a manutenção dos empregos contribui-se para 

a igualdade de acesso às oportunidades de trabalho (Silva, 2009). Os idosos prolongam a sua 

atividade e adiam a aposentação, cooperando com a sociedade na redução dos custos que 

estão associados aos mecanismos de apoio em casos de dependência (Comissão das 

Comunidade Europeias, 2002). 

Em 2012 foi promulgado o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 

entre as Gerações, que atribuiu ao envelhecimento ativo um importante contributo para o 
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bem-estar dos idosos, mas também da sociedade e das gerações vindouras. O 

comprometimento da comunidade no processo de envelhecimento terá reflexos nos idosos e 

no seu envelhecimento, ao mesmo tempo que a comunidade será influenciada pela forma 

como os idosos envelhecem (Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P., 2012). 

A questão do envelhecimento ativo, demonstra a preocupação que esta problemática 

suscita em todo o mundo. Assim foram definidos três domínios de atuação: a saúde, a 

participação na comunidade e a segurança. Na procura de um envelhecimento constante ao 

longo da vida e que seja encarado de forma positiva, promovendo a autonomia, uma maior 

independência e melhor qualidade de vida (WHO, 2002). 

Segundo Sequeira (2010), a autonomia capacita para a tomada de decisão que permite 

orientar a vida e a independência possibilita a realização das atividades de vida diária. 

Enquanto na perspetiva de Ribeiro e Paúl (2011), a autonomia permite aos idosos 

consciencializarem-se e serem ativos na forma como exercem o controlo sobre as suas vidas. 

Para Cabral et al. (2013), a longevidade pode ser analisada de duas formas. Por um 

lado como o correr da vida em que o percurso da existência tem uma grande influência nesse 

mecanismo. Por outro lado a longevidade pode ser interpretada como a passagem para uma 

vida inativa que implica a implementação de medidas que sejam motivadoras para que a vida 

se prolongue, em boas condições de saúde.  

A temática do envelhecimento ativo é observada em todo o mundo, tendo-se 

desenvolvido políticas que procuram dar resposta a esta questão. Na atualidade ao contrário 

do que acontecia no passado em que apenas se valorizava a saúde física, hoje são 

consideradas também áreas importantes com influência no envelhecimento, como a perspetiva 

social, económica, psicológica e ambiental (Ribeiro & Paúl, 2011). 

Tentando criar soluções para melhorar a qualidade de vida dos idosos através do 

envelhecimento ativo, em Portugal tem-se desenvolvido um conjunto de políticas, através de 

projetos de inclusão social que permitam às pessoas constatar a importância dos idosos na 

comunidade (Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P., 2012). 

Nesse sentido, a DGS (2006), criou o Programa Nacional para a Saúde de Pessoas 

Idosas onde o envelhecimento ativo é apresentado como um processo que sofre influência de 

determinantes que implicam além dos indivíduos, as suas famílias e a sociedade. Este 

programa pretende colocar em prática o conceito de envelhecimento ativo nos idosos, através 

da atuação sobre os determinantes da perda de autonomia e de independência, procurando 

obter ganhos em anos de vida.  
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Os determinantes relacionados com o envelhecimento ativo são de carácter: 

económico-social, pessoal, comportamental e de sistemas de saúde e sociais (WHO, 2002). 

Tendo em conta os determinantes comportamentais de um envelhecimento ativo ao 

longo da vida, a adoção de estilos de vida mais saudáveis e uma atitude mais participativa na 

promoção do autocuidado serão fundamentais para se viver com mais saúde e por mais anos. 

Contrariando um dos mais frequentes mitos negativos, ligados ao envelhecimento, que 

considera ser tarde demais, quando se é mais idoso, para se alterar o modo como se vive 

(DGS, 2006). Além disso os determinantes comportamentais, também incluem a atividade 

física regular, como forma de promover a saúde e evitar as incapacidades funcionais (WHO, 

2002). 

Para Ribeiro e Paúl (2011), neste contexto destacam-se as redes informais de apoio 

que são fundamentais para o envelhecimento ativo. 

Para que os serviços de saúde e sociais possam contribuir para o envelhecimento ativo, 

é fundamental que direcionem estratégias para promover a saúde, prevenir a doença e 

permitam o acesso a um serviço equitativo ao nível dos cuidados de saúde primários e dos 

cuidados continuados (WHO, 2002).  

Os determinantes ligados ao ambiente físico, à segurança em casa, à acessibilidade, 

aos sistemas sanitários e a possibilidade de os obter podem contribuir para o isolamento ou 

para a inclusão (WHO, 2002). 

Em relação aos determinantes associados ao ambiente social, como o apoio social, as 

possibilidades de desenvolver as suas capacidades intelectuais, a paz e a proteção em caso de 

violência e de abusos, são preponderantes para a saúde (WHO, 2002). 

Nos determinantes económicos assume importância o rendimento a proteção a nível 

social e laboral (WHO, 2002). 

Todos os determinantes se relacionam entre si, assumindo essa ligação uma grande 

importância no envelhecimento ativo (WHO, 2002). Assim pode considerar-se que todos têm 

influência na obtenção do bem-estar, no aparecimento de patologias e na forma como os 

indivíduos se comportam face à doença e às incapacidades (WHO, 2007). 

A CML, preocupada com o isolamento dos idosos, criou o projeto MS. Com o intuito 

de promover o envelhecimento ativo através de atividades de educação e formação que 

estimulem um estilo de vida ativo, e possibilitem aos idosos o convívio entre as gerações e o 

seu bem-estar (CML, 2018). 
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Este projeto é constituído por pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, que 

possuam autonomia, tenham residência no município e que se mostrem interessados em 

participar nas atividades, com o intuito de melhorarem a sua qualidade de vida (Rede Social 

de Lousada, 2010). 

A CML estabelece parcerias com outras entidades, o que permite formar grupos de 

idosos que são orientados na maioria dos casos por voluntários que estão inscritos no Banco 

de Voluntariado de Lousada. Atualmente encontram-se ativos no concelho de Lousada, 11 

projetos MS: Lustosa, Sousela, Silvares, Nogueira, Cristelos, Boim, Macieira, Nespereira, 

Meinedo, Vilar do Torno e Alentém e Pias (CML, 2018). Integram o projeto MS cerca de 250 

idosos. 

O Projeto MS apresenta como objetivos: colaborar para uma melhor qualidade de vida 

dos idosos inseridos no município de Lousada; desenvolver atividades que impliquem a 

participação dos idosos de forma a estes se sentirem integrados socialmente, possam 

estabelecer relações interpessoais e desempenhar um papel ativo na sociedade; promover a 

participação pública e auto-organização com o desenvolvimento de diversas atividades; 

incentivar a troca de vivências; estimular a aquisição de conhecimentos ao longo da vida; 

difundir aos idosos os serviços assim como os seus direitos e deveres; proporcionar a 

formação sobre áreas de interesse para o idoso; estabelecer relações entre as gerações; 

oferecer espaços de reflexão e promover o voluntariado (Rede Social de Lousada, 2010). 

A Rede Social de Lousada é a promotora do projeto MS, enquanto a entidade 

executora pode ser uma instituição pública como a junta de freguesia ou então privada sem 

fins lucrativos como são os casos das associações ou das Instituições Públicas de 

Solidariedade Social, que apresentem os requisitos para executar o projeto (Rede Social de 

Lousada, 2010). 

O Projeto MS desenvolve-se nas localidades em instalações ao encargo da entidade 

executora que também é responsável pelo funcionamento do projeto, assim como da 

elaboração do cronograma com a planificação das atividades (Rede Social de Lousada, 2010). 

2.1.4. Principais problemas de saúde dos idosos 

As Doenças Não Transmissíveis (DNT) têm um prognóstico de evolução prolongada, 

porque têm tendência para se tornarem crónicas e incapacitantes, por isso, apresentam-se 

como as principais causas de morbilidade e mortalidade, nomeadamente nas pessoas idosas. 

Advindo deste cenário custos a nível social, familiar e pessoal. Apesar disso, a maioria das 
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complicações associadas a estas doenças, podem ser evitadas ou atrasado o seu aparecimento 

(DGS, 2006). Daí que se torne urgente desenvolver estratégias de combate a estas doenças 

(International Society for Physical Activity and Health, 2016). 

A prevenção é fundamental no combate às DNT. É fulcral reduzir o nível de exposição 

aos fatores de risco comuns e modificáveis, capacitar os indivíduos e as populações para 

fazerem escolhas mais saudáveis e adotar estilos de vida que promovam a saúde e bem-estar 

(Instituto de Ciências da Saúde, 2012). 

O Programa Regional de Saúde do Norte 2014-2016 orientou-se pela conjetura 

internacional, nomeadamente no que às principais prioridades de saúde dizem respeito, com 

destaque para a prevenção das DNT (ARSN, 2014a). 

A preocupação com esta problemática surge por a União Europeia apresentar a maior 

carga das DNT de todo o mundo, das quais se destacam em relação à mortalidade, as doenças 

cardiovasculares e os tumores malignos, responsáveis por quase três quartos das mortes. Em 

relação à carga da doença na Europa, as doenças cardiovasculares, os tumores malignos e a 

doença mental, representam mais de metade desse peso (ARSN, 2014a). 

Segundo o Plano Nacional de Saúde (PNS) – Revisão e extensão a 2020, com a 

implementação de medidas preventivas ao nível dos fatores de risco e determinantes de saúde 

é possível evitar e controlar as DNT. Daí que se justifique o investimento, com o intuito de 

reduzir a carga de doença, a morte prematura, a morbilidade e o grau de incapacidade, e 

contribuir para a promoção do envelhecimento saudável e ativo, a melhoria da qualidade de 

vida e do bem-estar, a coesão social e o aumento da produtividade (DGS, 2015). 

As DNT estão diretamente relacionadas com fatores de risco como: o consumo de 

tabaco, o consumo excessivo de álcool, uma alimentação não saudável e o sedentarismo. 

Tanto as DNT como os fatores de risco representam um enorme peso para os indivíduos, 

famílias e comunidades, uma vez que lhes estão associados tratamentos, por vezes 

prolongados, com custos associados e que podem provocar o empobrecimento. Além disso, a 

não produtividade, tem consequências negativas na economia familiar, refletindo-se na 

economia de uma forma geral (ARSN, 2014a). 

A prevenção é a principal arma na luta contra as DNT. É necessário reduzir a 

exposição dos indivíduos e populações aos fatores de risco comuns e modificáveis. É 

fundamental intensificar a capacidade dos indivíduos e das populações de optarem por 

escolhas mais saudáveis e adotarem estilos de vida que promovam a saúde e o bem-estar. É 

essencial desenvolver uma abordagem em vários setores, nomeadamente a nível 
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governamental. Além disso, todos os intervenientes interessados devem assumir o seu papel 

para uma maior efetividade. (ARSN, 2014a). 

Uma das limitações do envelhecimento está relacionada com a saúde, que segundo a 

visão de Almeida (2007), pode ser entendida como a capacidade de bem-estar, desenvolvida 

ao longo da vida e que é influenciada por elementos emocionais e sociais que se encontram ao 

mesmo nível de importância do físico.  

Os indivíduos ao longo do processo de envelhecimento vão sofrendo limitações no seu 

nível de saúde que os coloca num estado debilitado, que se manifesta na sua autonomia e 

independência (Santos, Barlem, Silva, Cestari & Lunardi, 2008). Neste cenário, emergem as 

patologias associadas ao envelhecimento que se caraterizam pela sua cronicidade e são 

responsáveis pelo aumento dos tratamentos e das despesas associadas (WHO, 2010). 

Esses custos estão relacionados com uma maior procura dos serviços de saúde, muitas 

vezes sendo necessário proceder a internamentos que habitualmente se prolongam no tempo, 

devido à multiplicidade e cronicidade das doenças (Lima-Costa & Veras, 2003). 

Entre as principais doenças que afetam os idosos, surge o Alzheimer, a doença de 

Parkinson, as doenças cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, o cancro, a pneumonia, 

a bronquite crónica, a diabetes, a osteoporose e a osteoartrose (DGS, 2014). 

Um estudo sobre o estado de saúde e os estilos de vida dos idosos portugueses indica 

que neste grupo etário, a prevalência das doenças crónicas como a hipertensão arterial, a 

diabetes e a obesidade tem aumentado. Verificou-se uma subida de 10% na prevalência de 

hipertensão, de 3% na diabetes e de 4% na obesidade (Barros, Gomes & Pinto, 2013). 

2.1.5. Estilos de vida 

A velocidade de progressão do envelhecimento depende de fatores não modificáveis, 

como a carga genética e a bioquímica. E fatores que podem ser modificados, como os 

ambientais, psicológicos, sociais e estilos de vida (Ferry & Alix, 2002). 

Na Europa, muitos idosos procuram manter-se ativos, com saúde e com participação 

social, mesmo após a aposentação, enquanto outros encaram com complicações como a 

pobreza, as doenças e as incapacidades, que provocam limitações ao nível dos estilos de vida 

(European Union, 2011). 

O envelhecimento ativo é fortemente influenciado pelos estilos de vida, que se forem 

adequados promovem o bem-estar e a qualidade de vida e retardam ou evitam o aparecimento 
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de patologias (WHO, 2002). A adesão a estilos de vida saudáveis pode desempenhar um papel 

importante no envelhecimento (Ferry & Alix, 2002). 

Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado um significativo aumento do estudo das 

relações entre variáveis relacionadas com os estilos de vida e com a saúde. É cada vez mais 

aceite a influência que os estilos de vida apresentam no aumento da incidência e prevalência 

de doenças crónicas e no impacto que estas acarretam para os indivíduos e comunidades. A 

caraterização destas variáveis e a sua relação estabelecida em contextos particulares assume 

grande importância, de modo a possibilitar o delineamento de estratégias de promoção da 

saúde mais abrangentes e eficientes (Poínhos et al., 2009). 

Os serviços de saúde, os profissionais, os cuidadores, os familiares e a comunidade, 

em parceria com as redes sociais, devem proporcionar a adoção de comportamentos 

saudáveis, de forma a preservar ao máximo a integração dos idosos na sociedade, bem como 

acompanhar o envelhecimento individual, as suas fragilidades e as alterações demográficas 

(Associação Portuguesa dos Nutricionistas, 2013). 

A intervenção ao nível dos fatores de risco, como os estilos de vida, pode atrasar o 

aparecimento de morbilidades responsáveis pela diminuição da qualidade de vida nos idosos 

(Freedman, Martin & Schoeni, 2002).  

Segundo a WHO (1999), deve ser facultada informação aos indivíduos para que 

possam fazer opções saudáveis. Devem ser transmitidos conhecimentos sobre a importância 

de fazer uma dieta equilibrada, atividade física adequada e dos efeitos nocivos de consumos 

exagerados de álcool e tabaco. 

Entre os fatores relacionados com os estilos de vida mais sugeridos como tendo 

influência na saúde surgem a alimentação e a atividade física (Poínhos et al., 2009).  

A alimentação e nutrição começaram a ser encaradas como áreas prioritárias no 

âmbito da saúde pública na década de oitenta, com a criação de políticas de saúde que dessem 

resposta aos problemas identificados (DGS, 2012). 

Os idosos estão mais suscetíveis a alimentarem-se de forma deficitária (Jensen, 

Friedmann, Coleman & Smiciklas-Wright, 2001). Estão relacionados com este problema 

fatores: físicos, terapêuticos, económico-sociais, associados à idade, modificações orgânicas e 

estilos de vida predominantemente sedentários, que diminuem a ingestão nutricional (Leite et 

al., 2003). 

Nos últimos anos, as entidades europeias têm dado importância à temática da 

alimentação e nutrição, com a definição de objetivos, estratégias e recomendações expressos 
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em vários documentos estratégicos, com o intuito de promover mudanças de comportamentos 

alimentares e de atividade física. Espera-se obter resultados a breve prazo, uma vez que 

apesar de todas as medidas implementadas, a curva das doenças crónicas continua a subir, 

tendo influência na saúde em mais de um terço da população a nível europeu, enquanto no 

mundo se estima que 60% das mortes prematuras estejam diretamente relacionadas com estas 

doenças (DGS, 2012). 

Com a implementação do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável (PNPAS), espera-se melhorar o estado nutricional dos portugueses, através da 

criação de condições que permitam a disponibilidade tanto física como económica dos 

alimentos que integram uma alimentação saudável. É importante desenvolver mecanismos 

que permitam às pessoas valorizar, apreciar e consumir alimentos saudáveis, incorporando-os 

no seu quotidiano (DGS, 2012). 

É fundamental criar hábitos alimentares adequados, para que se produzam melhorias a 

nível nutricional, de forma a ter um impacto positivo na prevenção e controlo das doenças 

com mais prevalência em Portugal. Ao mesmo tempo que se contribui para o crescimento e 

competitividade nacional (DGS, 2012). 

Para que a estratégia tenha sucesso são necessários alguns pressupostos. Em primeiro 

lugar é fundamental criar condições que permitam às pessoas ter acesso a alimentos que 

promovam a saúde e o bem-estar. Não menos importante é a capacitação das pessoas para que 

sejam capazes de tomar decisões informadas sobre os alimentos, mas também em relação às 

práticas culinárias saudáveis. É fundamental garantir a qualificação dos profissionais que 

atuam na área comunitária para que possam persuadir as pessoas ao consumo alimentar 

saudável (DGS, 2012). 

A melhoria do conhecimento sobre os consumos alimentares dos portugueses, assim 

como os seus determinantes e consequências, são um dos objetivos do PNPAS. A 

disponibilidade de alimentos saudáveis nos ambientes onde as pessoas vivem, é outro dos 

objetivos. Segue-se a informação e capacitação das pessoas, mais particularmente dos mais 

vulneráveis, para comprarem, confecionarem e armazenarem os alimentos saudáveis de forma 

correta. A identificação e promoção do incentivo de alimentos saudáveis, através de ações 

transversais e de forma articulada com outros setores da sociedade, é outro dos objetivos. Por 

fim, a melhoria das habilitações e da prática dos profissionais que atuam nesta área e que 

podem contribuir para a persuasão de conhecimentos, atitudes e comportamentos que 

contribuam para uma alimentação saudável (DGS, 2012).  
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Para alcançar os objetivos propostos, o PNPAS definiu atividades, das quais fazem 

parte, entre outras: melhorar o nível de literacia alimentar e nutricional para que todas as 

pessoas, particularmente os grupos mais vulneráveis, sejam capazes de assumir a opção por 

escolhas e práticas alimentares saudáveis, se sintam incentivadas a analisar a rotulagem dos 

alimentos, publicidade e marketing; o reconhecimento e promoção de ações transversais com 

outros serviços da sociedade, nomeadamente com as autarquias, promovendo a criação de 

uma rede autárquica de monitorização de boas práticas e projetos no âmbito da promoção da 

alimentação saudável para os munícipes; exige-se por parte dos profissionais que intervém 

nesta área, com poder de influência na adoção por hábitos alimentares saudáveis, que 

melhorem as suas competências, através da formação, qualificação e modo de atuação (DGS, 

2012). 

Além da nutrição, um dos fatores de risco mais relevantes para as DNT é a inatividade 

física, que se assume como um problema de saúde pública. Assim, é imprescindível 

implementar estratégias promotoras da prática de atividade física, com o intuito de se gerarem 

condições que permitam a criação de ambientes que incentivem a atividade física nos locais 

onde as pessoas vivem e trabalham. Espera-se com estas medidas que as pessoas reconheçam 

os benefícios de um estilo de vida mais ativo e dessa forma contribuir para a diminuição do 

sedentarismo (DGS, 2016a). 

A atividade física engloba todos os tipos de movimentos humanos e vida ativa, como 

andar, fazer exercício e praticar desporto. Surge como um comportamento natural melhorando 

significativamente a saúde (Internacional Society for Physical Activity and Health, 2016). 

A inatividade física que é um problema global está de certa forma relacionada com as 

desigualdades de acesso a contextos favoráveis à prática de atividade física. Assim, devem ser 

criadas condições que permitam desenvolver a atividade física, reforçando os benefícios 

associados e contribuindo para a diminuição dos custos com a saúde e para o aumento da 

produtividade (Internacional Society for Physical Activity and Health, 2016). 

A atividade física surge assim como um dos principais fatores de risco modificáveis 

para combater as DNT. Assumindo-se como uma estratégia primordial para diminuir o 

impacto destas doenças. Assim torna-se imperioso implementar medidas que promovam a 

prática de atividade física (Internacional Society for Physical Activity and Health, 2016). 

Apesar de todos os esforços desenvolvidos no combate ao sedentarismo, com 

resultados na prevenção das DNT, o impacto na redução da inatividade física ainda está muito 
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aquém do esperado, daí que seja importante definir estratégias mais eficazes (Internacional 

Society for Physical Activity and Health, 2016). 

No âmbito da Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas, emergiu o 

Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF). Com a implementação 

deste programa, pretende-se que toda a população incorpore no seu estilo de vida hábitos que 

sejam fisicamente ativos e pouco sedentários. A prática de atividade física deve ter em 

atenção as especificidades em termos de idade, e deve ser adequada à saúde, ao vigor, ao 

prazer e ao bem-estar (DGS, 2016b). 

Com o desenvolvimento do PNPAF, espera-se aumentar os níveis de atividade física 

em todas as etapas da vida. Através do incentivo da literacia física, autonomia e prontidão, 

que possa ser colocada em prática num ambiente físico e sociocultural que facilite a prática de 

mais atividade física e diminua o sedentarismo. Espera-se introduzir nos cidadãos o conceito 

de estilo de vida fisicamente ativo, como sinónimo de saúde e bem-estar para todos, quaisquer 

que sejam as condições de saúde, económicas, demográficas ou sociais. Com a envolvência 

de todos os intervenientes, direcionando a execução para as pessoas, espera-se despertar a 

população para a prática regular de atividade física e diminuir o sedentarismo (DGS, 2016b).  

Nesse âmbito, desenvolveu-se em Portugal a Estratégia Nacional para a Promoção da 

Atividade Física na área da saúde. Com o objetivo de diminuir o sedentarismo e promover um 

estilo de vida saudável, que é um fator determinante na prevenção das DNT (DGS, 2016a). 

Com a implementação desta estratégia, espera-se que a população portuguesa 

apresente baixos níveis de sedentarismo, seja fisicamente ativa, e dessa forma possa usufruir 

do maior número possível de anos de vida saudáveis. Para isso, torna-se fundamental criar 

condições para que todos reconheçam as vantagens para a saúde, da realização de atividade 

física e que toda a população tenha a possibilidade de adotar um estilo de vida mais ativo. A 

implementação de políticas nos vários sectores da sociedade torna-se fundamental para a 

redução do sedentarismo e o aumento da prática de atividade física (DGS, 2016a).  

A DGS (2016a) desenvolveu um conjunto de atividades com o objetivo de diminuir o 

sedentarismo e promover a prática regular de atividade física, para isso definiu objetivos e 

áreas de intervenção. Em primeiro lugar, a promoção da atividade física, que se pode realizar 

através da promoção, comunicação e educação para a saúde. Tal é possível com os meios de 

comunicação social, dos espaços onde exista interação direta com as pessoas e locais que 

prestam cuidados de saúde. O segundo objetivo diz respeito aos profissionais de saúde, que 

devem promover a atividade física no contato com o utente. Devem utilizar como estratégias a 
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promoção da atividade física, seguir as orientações gerais sobre a atividade física de acordo 

com as principais morbilidades, apostar na formação sobre o aconselhamento de atividade 

física e o trabalho de parceria. O objetivo número três é o trabalho intersectorial, através do 

estabelecimento de parcerias. O quarto objetivo é a investigação, espera-se criar o esboço das 

intervenções a desenvolver. Por fim, a monitorização, importa avaliar em acordo com as 

metodologias usadas noutros países, de forma a permitir analisar a evolução e o sucesso da 

estratégia (DGS, 2016a).  

Para reduzir a inatividade física é necessário intervir, para isso é importante 

estabelecer prioridades, fomentar uma liderança que abarque vários setores, estabelecer 

parcerias e fazer uma gestão eficiente dos recursos (Internacional Society for Physical 

Activity and Health, 2016). 

Com o intuito de promover a redução da inatividade física, é necessário assegurar uma 

vida saudável e promover o bem-estar. Este cenário só é possível com a participação dos 

vários setores da sociedade, com a criação de condições que propiciem a prática de atividade 

física. Para isso é fundamental que o acesso seja equitativo e seguro (Internacional Society for 

Physical Activity and Health, 2016). 

Assim, torna-se imperioso investir e desenvolver ações políticas, que contribuam para 

a diminuição da inatividade física e consequentemente para a diminuição do impacto global 

das DNT (Internacional Society for Physical Activity and Health, 2016). 

O PNPAF apela à formação e capacitação de profissionais de saúde, educação e outros 

intervenientes que possam incentivar a mudança de comportamentos, recomendar e se 

necessário referenciar as pessoas na área da atividade física (DGS, 2016b). 

A capacitação dos profissionais, através da formação e desenvolvimento de 

competências, assume um papel importante para reduzir a inatividade física. Esta deve ser 

uma abordagem multiprofissional (Internacional Society for Physical Activity and Health, 

2016). 

Para o PNPAF, torna-se imperativo desenvolver estudos que permitam monitorizar a 

prática de atividade física e do sedentarismo da população portuguesa, dos determinantes que 

estão associados e do impacto na saúde e bem-estar, ao longo de todas as fases da vida (DGS, 

2016b).  

Com a implementação deste programa espera-se o desenvolvimento de projetos e 

outras iniciativas, em vários contextos e para diferentes populações, relacionados com a 
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promoção da atividade física e a redução do sedentarismo. Para terem mais impacto estas 

ações devem ser reconhecidas, apoiadas e divulgadas (DGS, 2016b).  

Um dos objetivos do PNPAF é que as pessoas se sintam motivadas a adquirir 

conhecimentos sobre os conselhos e benefícios da prática de atividade física, das ocasiões 

onde podem ser mais ativas e menos sedentárias e da habilitação física indispensável assim 

como de eventuais riscos relacionados com a prática de exercício físico (DGS, 2016b). 

O PNPAF será implementado entre 2016 e 2019 e procura encontrar resposta para as 

orientações estabelecidas na Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde 

e Bem-Estar. Será desenvolvido de acordo com o PNS e com diretrizes de várias entidades 

internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (DGS, 2016b). 

2.1.6. Capacitação comunitária 

Na atualidade é consensual que a saúde deve ser encarada numa nova perspetiva, 

centrada na promoção da saúde, mas com os cidadãos a assumirem um papel preponderante, 

apoiados pelos profissionais de saúde e outros intervenientes da comunidade. Neste contexto, 

os cidadãos assumem-se como parceiros na promoção da saúde e no planeamento dos 

cuidados (Crisp, 2014). 

São quatro as recomendações para que a participação dos cidadãos se torne efetiva: a 

literacia em saúde; a propriedade da informação pessoal sobre a saúde; o acesso à informação; 

a representação (Crisp, 2014). 

O Modelo Conceptual do PNS – Revisão e Extensão a 2020, apresenta como uma das 

suas principais estratégias, a cidadania em saúde. Em que o cidadão assume um papel 

decisivo no processo de tomada de decisão aos vários níveis do planeamento (DGS, 2015). 

Neste contexto os indivíduos devem assumir a centralidade da sua vida no que às 

decisões de saúde diz respeito, partilhando com os profissionais as suas decisões, desde que 

possuindo informação que os ajudem a perceber a sua saúde e a envolver-se na decisão dos 

cuidados. Se os cidadãos estiverem devidamente informados e assumirem uma atitude de 

comprometimento, poderão dar um grande contributo para fazer face aos problemas de saúde, 

para que o sistema de saúde seja sustentável (Crisp, 2014). 

Os cidadãos devem contribuir para a consecução de ganhos em saúde através da sua 

participação em ações que promovam a tomada de decisão estratégica. Através do 

envolvimento na organização dos serviços para que se sintam incluídos e partilhem a 

responsabilidade com os demais intervenientes. O cidadão deve estar capacitado através da 
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educação e da literacia em saúde, para contribuir na decisão em relação ao seu processo 

terapêutico. Para isso deve ser reforçado o papel dos cidadãos nas decisões sobre a sua saúde 

através de mais informação. As suas expetativas devem ser consideradas no modo de 

funcionamento das organizações. A promoção da literacia deve contribuir para a capacitação 

dos cidadãos em relação às decisões sobre a sua saúde (DGS, 2015). 

Neste cenário emerge o modelo do empowerment que se caracteriza por suportar o 

conhecimento através de um método de esclarecimento sobre conteúdos relacionados com 

crenças e valores. Seguindo o modelo do empowerment, a intervenção deve ser desenvolvida 

com o intuito de fomentar uma consciência crítica sobre os problemas de saúde considerados 

prioritários. Assim torna-se indispensável promover o desenvolvimento de competências que 

permita um processo de tomada de decisão consciente sobre a saúde e dessa forma determinar 

uma estratégia que permita obter ganhos em saúde (Carvalho & Carvalho, 2006). 

Uma das estratégias que segue estes princípios é a Educação para a Saúde, que 

segundo Tones e Tilford (1994) são as atividades que de uma forma intencionada permitem a 

aquisição de conhecimentos da área da saúde capazes de produzir mudanças ao nível do saber, 

da perceção e maneira de pensar. Estas alterações ao nível dos valores podem modificar as 

convicções e atitudes que proporcionem a obtenção de competências que são fundamentais 

para a mudança de comportamentos e melhoria dos estilos de vida. 

Segundo o PNS – Revisão e Extensão a 2020 é fundamental criar ambientes que 

melhorem a saúde dos cidadãos, promovendo-se a adoção de estilos de vida saudáveis (DGS, 

2015). 

Neste cenário emerge a enfermagem comunitária que apresenta competências 

específicas do EEECSP direcionadas para a participação comunitária, assim o confirmam as 

unidades de competência: Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a 

avaliação do estado de saúde de uma comunidade; Contribui para o processo de capacitação 

de grupos e comunidades.  

2.2. Justificação do projeto de intervenção 

O projeto de intervenção desenvolveu-se em Lousada que é um município do distrito 

do Porto, integrando nas Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de nível III, a região do 

Tâmega e Sousa (PORDATA, 2015a). 
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Este território apresenta uma população de 424 636 habitantes, representando 11,8% 

da Região Norte (RN). Enquanto no concelho de Lousada residem 47 126 indivíduos, 

correspondendo a 11,1% da população da região do Tâmega e Sousa (PORDATA, 2015b). 

Este concelho da RN apresenta uma superfície de 96,1 quilómetros quadrados e uma 

densidade populacional de 490,5 indivíduos por quilómetro quadrado. O município é 

constituído por 15 agrupamentos de freguesia (PORDATA, 2015b). 

Em relação aos recursos de saúde, a população dispõe do Centro de Saúde de Lousada, 

que pertence ao ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte. É um dos 21 ACeS da ARSN 

(Equipa de Cuidados Continuados Integrados Lousada, 2015). 

O Centro de Saúde de Lousada é constituído por 5 unidades funcionais: UCC Lousada, 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Lousada II (Sede e Extensão de Lustosa), 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Caíde/Meinedo (Extensão de Caíde e 

Extensão de Meinedo), Unidade de Saúde Familiar Torrão e Unidade de Saúde Familiar Nova 

Lousada (Equipa de Cuidados Continuados Integrados Lousada, 2015). 

A rede comunitária de Lousada é caraterizada pelo apoio a idosos, pessoas com 

deficiência e em situação de dependência. As respostas sociais direcionadas às pessoas idosas 

são prestadas por 5 serviços de apoio domiciliário, 1 centro de convívio, 2 centros de dia, 1 

estrutura residencial para pessoas idosas e 1 acolhimento familiar para pessoas idosas. Quanto 

ao apoio a pessoas adultas com deficiência, as respostas sociais são: 1 centro de atividades 

ocupacionais, 1 lar residencial e 1 acolhimento familiar. Em relação às pessoas em situação de 

dependência, existe 1 apoio domiciliário integrado (Rede Social de Lousada, 2013). 

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é a unidade hospitalar de referência para o 

concelho de Lousada que dispõe de 8 farmácias (Rede Social de Lousada, 2013). 

Assim se carateriza o município onde se desenvolveu o projeto de intervenção, que foi 

concebido com o intuito de dar resposta aos problemas de saúde identificados nesta 

população. 

Numa investigação, é necessário considerar uma situação problemática, isto é, tem que 

existir um desvio entre uma situação desejável e a situação real, que origine mal-estar, 

insatisfação, inquietação, pretendendo-se através da investigação compreender melhor os 

fenómenos e indagar soluções para o problema (Fortin et al., 2009). 

Com o intuito de dar continuidade ao processo de planeamento em saúde desenvolveu-

se um projeto de intervenção. Com a sua implementação espera-se encontrar soluções para os 

problemas identificados ao nível dos estilos de vida, nomeadamente na nutrição e atividade 
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física. E, dessa forma contribuir para a obtenção de ganhos em saúde dos idosos que integram 

o projeto MS no concelho de Lousada. 

A pertinência da implementação do projeto de intervenção é maior pelo fato do 

envelhecimento demográfico ser uma problemática que afeta a Europa de uma forma geral e 

Portugal em particular, a pirâmide etária da população nacional nos últimos anos tem-se 

tornado mais estreita na base e está a alargar-se nas faixas etárias superiores. Indicadores 

como o índice de envelhecimento e a EMV estão a aumentar gradualmente (INE, 2012). 

Na União Europeia, em 2010 os indivíduos com 65 e mais anos eram cerca de 87 

milhões, correspondendo a 17,4% da população, em 1985 esse valor era de 12,8%, 

correspondendo a 59,3 milhões de pessoas (European Union, 2011). 

O envelhecimento demográfico acentuou-se na última década, de uma forma particular 

em Portugal, que dos 28 estados membros da União Europeia, ocupa o quinto lugar com o 

valor mais elevado do índice de envelhecimento, é o terceiro país com o valor mais baixo do 

índice de renovação da população em idade ativa e o terceiro maior estado com aumento da 

idade mediana entre 2003 e 2013 (INE, 2015). 

Em Portugal tem-se verificado um progressivo envelhecimento da população. Segundo 

os resultados dos censos realizados em 2011, os indivíduos com 65 ou mais anos 

representavam 19,0% da população, contrastando com os 14,9% correspondentes à população 

com menos de 15 anos. O índice de envelhecimento subiu de 102, em 2001, para 128 em 

2011, o índice de dependência de pessoas idosas subiu de 24 para 29, entre 2001 e 2011, o 

índice de longevidade subiu de 41 para 48 no mesmo período de tempo, o que contribuiu para 

o envelhecimento da população (INE, 2012), estes valores continuam a agravar-se como se 

pode confirmar na tabela 1.  

Tabela 1. 

Índices de dependência dos idosos, de envelhecimento e de longevidade  

 Índice de dependência 

dos idosos 

Índice de 

envelhecimento 
Índice de longevidade 

Portugal 32,1 148,7 48,8 

RN 28,6 142,9 47,4 

Região do Tâmega e Sousa 22,2 108,3 47,3 

Concelho de Lousada 17,3 81,1 42,2 

Fonte: PORDATA, 2017a, 2017b, 2017c 
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O concelho de Lousada apresenta o índice de dependência de idosos, índice de 

envelhecimento e índice de longevidade, com valores inferiores à região do Tâmega e Sousa, 

RN e Portugal (PORDATA, 2017a, 2017b, 2017c). 

As projeções para os próximos anos em relação ao envelhecimento demográfico em 

Portugal, não são animadoras. Espera-se pelo menos até 2080, um agravamento de 

indicadores como: o número de jovens que irá diminuir; o número de idosos irá aumentar; o 

índice de envelhecimento mais que duplicará; a população ativa irá diminuir quase para 

metade e o índice de sustentabilidade passará para menos de metade (INE, 2017a). 

Estima-se que a população residente deverá diminuir entre 2015 e 2080, mantendo-se 

o agravamento demográfico que segundo as previsões só deve estabilizar na década de 50. 

Assim, prevê-se que a população passe de 10,3 milhões de pessoas em 2015, para 7,5 milhões 

de pessoas em 2080, baixando a fasquia dos 10 milhões em 2031. Este declínio populacional 

será acompanhado por alterações da população na sua estrutura etária, provocando a 

continuação do envelhecimento demográfico (INE, 2017a). 

Segundo o cenário central de projeção entre 2015 e 2080, o número de jovens 

diminuirá de 1,5 para 0,9 milhões, contrapondo com o número de idosos que aumentará de 

2,1 para 2,8 milhões. Este cenário de decréscimo da população jovem e aumento da população 

idosa provocará o aumento do índice de envelhecimento, que passará de 147 em 2015, para 

317 idosos por cada 100 jovens, em 2080. As projeções indicam que o índice de 

envelhecimento terá tendência a estabilizar por volta de 2060 (INE, 2017a). 

A população em idade ativa que em 2015 era de 6,7 milhões irá diminuir até 2080 para 

3,8 milhões. Esta tendência e o aumento da população idosa irão refletir-se no índice de 

sustentabilidade, que se espera possa diminuir acentuadamente, passando no período entre 

2015 e 2080 de 315 para 137 pessoas em idade ativa por cada 100 idosos (INE, 2017a). 

A EMV em Portugal aumentou em 3,5 anos em toda a população entre 2001 e 2011, 

encontrando-se em 2011 nos 80,7 anos (INE, 2012). 

Em 2015 a esperança de vida à nascença era de 80,6 anos, mais 2,4 anos que em 2005. 

As mulheres tinham esperança de viver mais tempo, 83,3 anos (mais 2,0 anos que em 2005), 

mas os homens registavam uma subida de 2,8 anos, de 74,8 anos em 2005 para 77,6 anos em 

2015 (Pordata, 2017d).  

A esperança de vida aos 65 anos era em 2015 de 19,3 anos, mais 1,4 anos que em 

2005. No sexo feminino verificou-se uma subida de 1,3 anos, de 19,4 anos em 2005 para 20,7 
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anos em 2015. Nos homens houve um aumento ligeiramente superior em relação ao sexo 

oposto de 1,4 anos, de 16,0 anos em 2005 para 17,4 anos em 2015 (Pordata, 2017e). 

A esperança de vida à nascença e aos 65 anos na região do Tâmega e Sousa é inferior 

aos números obtidos na RN e no país (INE, 2016), tal como se pode observar na tabela 2.  

Tabela 2. 

EMV à nascença e aos 65 Anos  

 EMV à Nascença EMV aos 65 Anos 

Portugal 80,4 19,2 

RN 80,7 19,3 

Região do Tâmega e Sousa 80,1 18,9 

Fonte: INE, 2016 

Entre 1995 e 2015 diminuiu o número de anos de vida saudável aos 65 anos, a descida 

foi mais acentuada nas mulheres que baixaram de 9,9 anos em 1995 para 5,4 anos em 2015. 

Nos homens a descida foi menos intensa, passou de 8,3 anos em 1995 para 7,0 anos em 2015 

(Pordata, 2017f). 

A evolução de todos estes indicadores nos últimos anos, assim como as projeções para 

os próximos, contribuem para que o envelhecimento demográfico se apresente como uma 

problemática.  

Com o aumento do número de idosos surgem novas preocupações, nomeadamente 

relacionadas com as patologias associadas ao envelhecimento, que são responsáveis por casos 

de fragilidade, incapacidade, dependência e perda de qualidade de vida (DGS, 2006). 

Grande parte dos problemas de saúde dos idosos na Europa está relacionada com as 

DNT, com destaque para doenças cardiovasculares e os tumores malignos (ARSN, 2014a). 

Em Portugal o cenário é idêntico, as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos, 

surgem nos primeiros lugares entre as principais causas de morte (DGS, 2014). 

A relevância desta problemática levou a DGS (2015) a definir duas metas no PNS – 

Revisão e Extensão 2020, com o intuito de contrariar esta realidade. Uma das metas é reduzir 

a mortalidade prematura, ou seja, antes dos 70 anos, para um valor inferior a 20%. O 

cumprimento deste indicador permitirá reduzir a mortalidade relacionada com as DNT. A 

outra meta é aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%.  

As doenças do aparelho circulatório surgem na RN como a principal causa de morte 

para todas as idades. Na mortalidade proporcional por ciclo de vida para os grandes grupos de 
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causas de morte, em ambos os sexos, dos 65 aos 74 anos, entre 2010 e 2012, ocupam o 

segundo lugar, mas ficam em primeiro após os 75 anos (ARSN, 2014c). 

Os tumores malignos apresentam-se na RN como a principal causa de morte antes dos 

75 anos. Na mortalidade proporcional por ciclo de vida para os grandes grupos de causas de 

morte, em ambos os sexos, dos 65 aos 74 anos, entre 2010 e 2012, estão em primeiro lugar. 

Após os 75 anos, são a segunda causa de morte (ARSN, 2014c). 

A hipertensão arterial surge como o problema de saúde com mais registos nos 

cuidados de saúde primários em 2014 na RN, em ambos os sexos. Em segundo lugar aparece 

a alteração do metabolismo dos lípidos (ARSN, 2014c).  

A nível local, no ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, as doenças do aparelho 

circulatório surgem em primeiro lugar em relação à mortalidade proporcional por grandes 

grupos de causas de morte no triénio 2012-2014, para todas as idades e ambos os sexos. Em 

idades inferiores a 75 anos, ficam em segundo lugar (ARSN, 2014b). 

No ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, os tumores malignos surgem em 

segundo lugar em relação à mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte 

no triénio 2012-2014. Para todas as idades e ambos os sexos, em idades inferiores a 75 anos, 

ocupam o primeiro lugar (ARSN, 2014b). 

Mais especificamente, no município de Lousada entre as causas de morte relacionadas 

com doenças crónicas surgem em destaque as doenças do aparelho circulatório com 32,1% e 

os tumores malignos com 20,5% (Pordata, 2017g). 

Quanto aos registos nos cuidados de saúde primários, em relação à morbilidade 

verifica-se que a proporção de inscritos com diagnóstico ativo apresenta como principais 

causas de doença, a hipertensão arterial e as alterações do metabolismo dos lípidos em ambos 

os sexos e a diabetes no sexo masculino (ARSN, 2014b). 

Para dar resposta a esta problemática foram definidos no Plano Local de Saúde e nas 

estratégias locais de saúde, para o ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, os principais 

problemas de saúde da região, considerados prioritários. Entre outros surgem as doenças 

cerebrovasculares e o tumor maligno da mama feminina (DGS, 2016c). 

Algumas das estratégias selecionadas para a implementação do Plano Local de Saúde 

foram: uma abordagem integrada dos determinantes da saúde comuns às diferentes 

necessidades de saúde priorizadas; o envolvimento dos parceiros no planeamento da 

intervenção; a divulgação de informação sobre os determinantes da saúde relativamente às 

necessidades de saúde priorizadas; reduzir na comunidade o número de pessoas com excesso 
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de peso e obesidade; desenvolver programas de educação para a saúde na área da alimentação 

saudável (DGS, 2016c).  

A realização do projeto de intervenção procurou guiar-se por estas estratégias e a sua 

implementação assume pertinência devido ao gradual envelhecimento da população, que é 

uma consequência do agravamento de indicadores da saúde. As projeções apontam um 

cenário ainda pior para as próximas décadas. Na região do Tâmega e Sousa os valores da 

EMV à nascença e aos 65 anos de vida são inferiores aos da RN e ao nível nacional. Apesar 

de nesta região e mais especificamente no concelho de Lousada, se verificarem valores dos 

índices de dependência dos idosos, de envelhecimento e de longevidade, que são inferiores à 

RN e ao país (INE, 2012, 2016, 2017a; Pordata, 2017a, 2017b, 2017c). 

Além disso, as DNT apresentam-se como a principal causa de mortalidade e 

morbilidade de um modo transversal, ao nível europeu, nacional, regional e local, em todas as 

idades e mais especificamente nos idosos (ARSN, 2014a, 2014b, 2014c; DGS, 2014; Pordata, 

2017g). 

Tendo em conta que os estilos de vida surgem como um dos fatores modificáveis com 

influência direta no processo de envelhecimento e no aparecimento das DNT. Com uma 

intervenção adequada que promova a prevenção através da adoção por estilos de vida 

saudáveis é possível melhorar a qualidade de vida dos idosos e reduzir o risco de inúmeras 

patologias associadas ao envelhecimento, evitando ou retardando o seu aparecimento (ARSN, 

2014a). 

Após a identificação da problemática que justifica o desenvolvimento do projeto de 

intervenção, emergiu a questão de investigação: 

Será que um mês após a implementação do projeto de intervenção se verificará um 

aumento significativo da pontuação do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 

2010), que avalia estilos de vida, ao qual responderão os idosos que integram o projeto MS, 

no concelho de Lousada? 

2.3. Definição de objetivos e estratégias 

Ao enunciar um problema considerado prioritário, deve-se apontar o caminho que o 

projeto deve seguir. Assim, surge a fixação dos objetivos, que deve indicar com precisão os 

objetivos que se pretendem atingir, em relação a quem, em que tempo e em que espaço 

(Tavares, 1992). 
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A fixação de objetivos é a terceira fase do processo de planeamento em saúde. É uma 

etapa muito importante, pois só com uma exata definição dos objetivos é que se conseguirá 

realizar uma correta avaliação dos resultados obtidos com a intervenção (Imperatori & 

Giraldes, 1993).  

Após a definição da questão de investigação e tendo em conta os resultados que se 

pretendem alcançar com a implementação do projeto de intervenção, foram considerados os 

seguintes objetivos: 

 Caraterizar os idosos que integram o projeto MS no concelho de Lousada, quanto 

às variáveis sociodemográficas; 

 Determinar se os valores obtidos na pontuação total do questionário “Estilo de 

Vida Fantástico” (Silva et al., 2010), que avalia os estilos de vida é estatisticamente 

significativo após a implementação do projeto de intervenção; 

 Determinar se os valores obtidos nos domínios do questionário “Estilo de Vida 

Fantástico” (Silva et al., 2010), que avalia os estilos de vida são estatisticamente 

significativos após a implementação do projeto de intervenção; 

 Analisar a relação entre a idade e os valores do questionário “Estilo de Vida 

Fantástico” (Silva et al., 2010), após a implementação do projeto de intervenção; 

 Determinar se o número de refeições diárias ingeridas obtidas através do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), é estatisticamente significativo 

após a implementação do projeto de intervenção; 

 Determinar se a ingestão alimentar obtida através do questionário “Frequência 

Alimentar” (Lopes, 2000), que determina os valores dos nutrientes ingeridos é 

estatisticamente significativo após a implementação do projeto de intervenção; 

 Determinar se o valor obtido no “International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) para idosos” (Rabacow, Gomes, Marques & Benedetti, 2006), que classifica o 

nível de atividade física é estatisticamente significativo após a implementação do 

projeto de intervenção. 

Os objetivos indicam o que se pretende atingir. Mas para relacionar os objetivos com 

os resultados esperados com o desenvolvimento de atividades, surgem as metas (Tavares, 

1992). 
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Assim, foram definidas como metas para os idosos que participaram no projeto de 

intervenção: 

 Espera-se um aumento estatisticamente significativo dos valores obtidos na 

pontuação global do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) após 

a implementação do projeto de intervenção, o que indica a adoção de comportamentos 

saudáveis, mostrada pelo aumento significativo nas pontuações totais do questionário; 

 É esperado um aumento estatisticamente significativo dos valores obtidos nos 

domínios do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) após a 

implementação do projeto de intervenção, o que indica a adoção de comportamentos 

saudáveis, mostrada pelo aumento significativo nas pontuações dos domínios do 

questionário Estilo de Vida Fantástico; 

 É esperado um aumento estatisticamente significativo no número de refeições 

diárias ingeridas após a implementação do projeto de intervenção, o que indica uma 

distribuição do número de refeições diárias de acordo com as recomendações da DGS; 

 Espera-se um aumento estatisticamente significativo dos valores dos nutrientes: 

hidratos de carbono, fibra alimentar e cálcio, após a implementação do projeto de 

intervenção, o que indica uma melhoria ao nível da ingestão nutricional; 

 Espera-se uma diminuição estatisticamente significativa dos valores dos 

nutrientes: calorias, proteínas, gordura total, gordura saturada, gordura 

monoinsaturada, gordura polinsaturada, colesterol e etanol, após a implementação do 

projeto de intervenção, o que indica uma melhoria ao nível da ingestão de nutrientes; 

 É esperado um aumento estatisticamente significativo dos valores do “IPAQ para 

idosos” (Rabacow et al., 2006), após a implementação do projeto de intervenção, o 

que indica um número significativamente superior de idosos classificados como ativos 

após a implementação do projeto; 

 Espera-se uma relação estatisticamente significativa entre a idade e os valores do 

questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) após o projeto de 

intervenção, indicando que que existe associação entre idade e estilos de vida. 

A fixação de objetivos permite definir o ponto onde se pretende chegar, a forma como 

se consegue lá chegar designa-se seleção de estratégias (Tavares, 1992). 

Após a fixação dos objetivos é importante definir as estratégias a desenvolver para que 

os objetivos sejam alcançados. 
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Segundo Imperatori e Giraldes (1993), no processo de planeamento em saúde, a 

seleção de estratégias apresenta-se como uma das fases mais importantes, pois nesta etapa 

pretende-se construir o melhor processo para minorar os problemas de saúde prioritários. 

As várias estratégias devem ser comparadas de forma a escolher-se a mais adequada. 

Para isso é fundamental analisar o custo-benefício, de acordo com os recursos disponíveis, 

que podem assumir um papel determinante no processo de tomada de decisão (Tavares, 

1992). 

No sentido de atenuar o impacto dos problemas de saúde identificados, foram 

definidas estratégias. No processo de tomada de decisão, com os recursos disponíveis, as 

várias opções foram equiparadas e selecionadas as estratégias, tendo em conta a relação custo-

benefício. 

Com estratégias inovadoras e criativas pretende-se atuar de uma nova forma que 

permita dar resposta aos objetivos definidos e assim reverter o curso natural dos problemas de 

saúde (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Com o intuito de dar resposta aos problemas de saúde identificados, enveredou-se pela 

criatividade e inovação, tendo surgido o projeto de intervenção: “Estilo de vida saudável para 

um envelhecimento feliz”, no qual foram concebidas duas atividades, com sessões de 

educação para a saúde. Uma sobre alimentação saudável, denominada, “Boccia da 

alimentação” e outra sobre atividade física, designada, “Glória no MS”. 

A estratégia da educação para a saúde é considerada na temática do envelhecimento 

saudável. Promove a transmissão de conhecimentos e aposta na promoção da saúde, na 

procura de proporcionar aos idosos e suas famílias uma melhor qualidade de vida (DGS, 

2006). 

As caraterísticas sociodemográficas dos participantes, o contexto de estudo e o espaço 

temporal em que decorreu o estágio foram determinantes na opção por esta estratégia. As 

sessões de educação para a saúde incluíam um jogo. Pretendendo-se conceber atividades 

dinâmicas que permitissem o desenvolvimento de competências. 

Os jogos podem ser vistos como situações privilegiadas para a aprendizagem em geral, 

resultando destes as habilidades e as competências cognitivas e também sociais que são 

desenvolvidas quando se joga (Oliveira, 2005). Esta tática lúdica, quer seja individual ou 

grupal, promove a integração entre o corpo e a mente, revelando-se numa aposta de estratégia 

para a saúde mental em relação à adaptação ao meio (Oliveira, 1998). 
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A opção pelos jogos procurou proporcionar momentos de aprendizagem, convívio, 

entreajuda e solidariedade entre os intervenientes, que se refletisse na motivação dos idosos 

em participar nas atividades.  

Com o projeto de intervenção pretendia contribuir para o desenvolvimento de 

consciência crítica face aos problemas de saúde identificados. A seleção da estratégia de 

educação para a saúde com o jogo baseou-se no modelo de empowerment. 

Ao optar-se por esta estratégia, procurou-se dar resposta a um dos eixos estratégicos 

do modelo conceptual do PNS – Revisão e Extensão a 2020, que aborda a cidadania em 

saúde. Neste cenário, o indivíduo assume um papel determinante no processo de tomada de 

decisão (DGS, 2015). Assim, o desenvolvimento das atividades durante a implementação do 

projeto permitiram o desenvolvimento de competências pelos idosos a promoção para serem 

eles a tomar decisões relativamente à sua saúde, procurando-se contribuir para a consecução 

de ganhos em saúde. 

No processo de capacitação, a intervenção individualizada assumiu-se como uma 

importante estratégia na promoção da saúde. Na implementação do projeto de intervenção em 

vários momentos se realizou uma intervenção personalizada. No entanto verificou-se de 

forma mais evidente no primeiro momento de recolha de dados, em que ao longo do 

preenchimento dos questionários foram identificados os principais problemas de saúde de 

cada idoso. No final a cada participante foram realizados ensinos, com o intuito de obter 

mudanças comportamentais nomeadamente ao nível dos estilos de vida. Procurou-se seguir o 

modelo de promoção da saúde de Nola Pender, através de uma intervenção individualizada, 

em que se dá enfoque às caraterísticas e experiências de cada indivíduo (Pender, Murdaugh & 

Parsons, 2006). 

Ao longo da intervenção, nomeadamente no processo de capacitação, a comunicação 

revelou-se uma estratégia essencial, designadamente através da linguagem. Assim, utilizou-se 

uma linguagem simples e acessível, com frases curtas e procurando transmitir mensagens-

chave. Mas também dando atenção à linguagem não-verbal. 

Assim, estas estratégias procuraram estabelecer com os idosos e com os responsáveis 

dos projetos MS uma relação de empatia, que promovesse a capacitação e que se manifestasse 

no compromisso assumido de dar continuidade às atividades desenvolvidas com o projeto de 

intervenção, para a obtenção de estilos de vida mais saudáveis. 

Por outro lado, as parcerias estabelecidas assumiram-se como uma estratégia 

fundamental para o desenvolvimento do projeto de intervenção. A rede social de Lousada que 
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é uma entidade associada à CML que gere o projeto MS permitiu a realização do projeto de 

intervenção. Além disso, colaborou e apoiou a atividade “Um dia sem cancro” realizada no 

âmbito do dia mundial contra o cancro. Com a permissão para o desenvolvimento da 

intervenção, foi necessário estabelecer parcerias com as entidades executoras do projeto MS 

nomeadamente, com entidades locais de direito público como as junta de freguesia ou 

privadas sem fins lucrativos como as associações ou as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social.  

A importância das parcerias foi destacada na Declaração de Jacarta sobre a promoção 

da saúde: “As parcerias oferecem benefício mútuo para a saúde através do compartilhamento 

de especializações, habilidades e recursos” (Organização Mundial de Saúde, 1997, p. 6). 

Assim, as parcerias estabelecidas tiveram a intenção de proporcionar benefícios para a 

saúde dos intervenientes, através da partilha de meios. 

A divulgação da informação foi uma importante estratégia. Na transmissão dos 

principais resultados obtidos com a realização do projeto de intervenção, a nível interno na 

UCC e externamente junto dos parceiros comunitários, nomeadamente a CML, os MS, as 

associações e as Instituições Particulares de Solidariedade Social a que os MS estavam 

associados. A utilização das redes sociais para divulgar a atividade “Um dia sem cancro” foi 

uma importante estratégia de comunicação, no convite aos meios de comunicação social 

locais para participarem no evento e para difundir através de imagens e vídeos os principais 

momentos da atividade. 

Foram estas as estratégias delineadas para dar resposta aos problemas de saúde 

identificados. Na seleção de estratégias foram considerados e previstos os possíveis 

obstáculos, procurando-se soluções que pudessem contorna-los. 

Para que a elaboração dos programas e projetos fique concluída, é necessário 

investigar acerca dos possíveis obstáculos, que podem pôr em risco a sua execução 

(Imperatori & Giraldes, 1993).  

Os principais obstáculos que foram identificados prenderam-se com a demora na 

autorização da comissão de ética da ARSN para a realização do projeto de intervenção, o que 

encurtou o tempo para o desenvolvimento das atividades. Esta dificuldade tornou-se mais 

relevante devido à complexidade de conciliar as disponibilidades do Enfermeiro responsável 

pelo projeto de intervenção, com os dias e horários de funcionamento dos MS e com as 

atividades que já tinham programado. O espaço temporal em que decorreu o estágio também 

não foi favorável, uma vez que uma parte coincidia com a época natalícia em que havia mais 
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atividades programadas e determinados MS encerravam alguns dias. O espaço para o 

desenvolvimento das atividades e para aplicação do Instrumento de Recolha de Dados (IRD) 

não era o mais adequado em alguns dos locais disponibilizados, essencialmente pela 

disposição e área das salas. A falta de motivação e atitude de alguns idosos em participar 

neste tipo de atividades poderia assumir-se como um entrave.  

Todos estes fatores poderiam condicionar os objetivos definidos e representar uma 

limitação para a implementação do projeto de intervenção. Daí a importância de se terem 

identificado, de modo a procurar soluções de forma criteriosa e solícita com o intuito de 

minimizar ou eliminar esses obstáculos e dessa forma contribuir para a concretização dos 

objetivos. 

Ao optar por estas estratégias procurou-se obter os melhores resultados, com a 

adequação de cada estratégia ao contexto de cada objetivo e de cada atividade, para que os 

participantes no projeto de intervenção pudessem obter ganhos em saúde. 

2.4. Preparação operacional do projeto de intervenção 

No processo de planeamento em saúde uma das etapas é a preparação operacional para 

a execução do projeto de intervenção. Nesta fase põe-se em prática a programação das 

atividades que permitem dar resposta aos objetivos definidos anteriormente (Tavares, 1992). 

Por vezes não se consegue estabelecer a diferença entre os conceitos de Programa e de 

Projeto. “Um Programa é um conjunto de atividades necessárias à execução de uma 

estratégia. Um Projeto é um conjunto de atividades contribuindo para a execução de um 

Programa, decorrendo num período bem delimitado de tempo” (Tavares, 1992, p. 163). 

Esta ideia é confirmada por Imperatori e Giraldes (1993) ao apresentarem a principal 

caraterística que permite diferenciar um programa de um projeto, o primeiro desenvolve-se de 

modo continuado no tempo, enquanto o segundo tem lugar num período de tempo limitado. 

Tendo em conta estes pressupostos, foi concebido o projeto de intervenção “Estilo de 

vida saudável para um envelhecimento feliz”. Na concretização do projeto de intervenção, no 

planeamento metodológico procurou-se dar resposta aos objetivos definidos, na procura de 

soluções para os problemas de saúde identificados na população em estudo. Nesse sentido, 

procurou-se contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis, tendo em vista a 

obtenção de ganhos em saúde. Com o desenvolvimento de duas atividades que incidiram 

sobre as áreas definidas como prioritárias, a nutrição e a atividade física. 
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Tendo em vista a natureza desta investigação, enveredou-se por um estudo 

longitudinal de natureza quantitativa, do tipo pré e pós-teste.  

Os estudos quantitativos consideram que toda a realidade é quantificável, ou seja, tudo 

é traduzido em números para que possa ser classificado e analisado a nível estatístico. 

Caraterizam-se pela mensuração de variáveis e análise de dados com o objetivo de alargar os 

resultados a outras populações (Fortin et al., 2009).  

Numa investigação longitudinal, os dados são obtidos em diversas circunstâncias, 

junto dos mesmos sujeitos, inseridos na mesma amostra de uma investigação, decorrendo 

durante um determinado período de tempo (Fortin et al., 2009).  

Verificou-se um delineamento de séries temporais intragrupo, que permitiu a 

realização de avaliações antes e após a intervenção, em que cada participante serviu como seu 

próprio controlo. Considera-se por isso um estudo longitudinal de seguimento temporal 

(Hulley, Cummings, Browner, Grady & Newman, 2008). 

Na perspetiva de Fortin et al. (2009), as variáveis são atributos específicos dos 

indivíduos, materiais ou acontecimentos que estão sujeitos à mudança ou a variações 

temporais. 

Tendo em conta a literatura consultada sobre a problemática deste estudo, foram 

consideradas as seguintes variáveis de atributo: sexo; idade; estado civil; anos de 

escolaridade.  

Classificaram-se como variáveis de investigação: estilos de vida; número de refeições 

diárias; calorias; proteínas; hidratos de carbono; gordura total; gordura saturada; gordura 

monoinsaturada; gordura polinsaturada; colesterol; fibra alimentar; etanol; cálcio; atividade 

física. 

Após a definição das variáveis é fundamental proceder à sua operacionalização que, na 

perspetiva de Fortin et al. (2009), é um processo pelo qual a variável é traduzida, 

especificando as suas dimensões e determinando os indicadores para a sua mensuração.  

Com a categorização pretende-se atribuir códigos numéricos a cada uma das opções 

das variáveis, para proceder ao tratamento estatístico dos dados. Na tabela 3 apresenta-se a 

operacionalização e categorização das variáveis do estudo. 
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Tabela 3. 

Operacionalização e categorização das variáveis 
Variável Operacionalização Categorização 

Sexo 
Pretende-se saber o sexo do idoso, segundo o INE (2018a), o sexo 

do indivíduo carateriza-se em Homem ou Mulher. 

Homem - 1 

Mulher - 2 

Idade Conhecer a idade do indivíduo.  
Idade expressa em 

anos 

Estado Civil 

Pretende-se conhecer a situação jurídica da pessoa, composta pelo 

conjunto das qualidades definidoras do seu estado pessoal face às 

relações familiares, que constam obrigatoriamente do registo civil. 

Compreende as seguintes situações: Solteiro; Casado; Viúvo; 

Divorciado (INE, 2018b).  

Solteiro(a) - 1 

Casado(a) - 2 

Viúvo(a) - 3 

Divorciado(a) - 4 

Anos de 

Escolaridade 

Caracterizar a escolaridade do idoso, expressa no número de anos 

que frequentou a escola. 

Anos de escolaridade 

completos 

Estilos de 

Vida 

Avaliar os estilos de vida dos idosos, através do questionário 

“Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010), que é constituído 

por 30 questões sobre 10 domínios dos componentes físicos, 

psicológicos e sociais dos estilos de vida. Os itens têm três opções 

de resposta em que o valor numérico varia entre 0 e 2. Somando os 

valores em cada domínio e multiplicando por dois, obtém-se o valor 

correspondente a cada domínio. A soma de todos os pontos dos 

domínios permite determinar a pontuação global que classifica os 

indivíduos de 0 a 120. 

Estilo de vida: 

Necessita melhorar: 

0-46 

Regular: 47-72 

Bom: 73-84 

Muito bom: 85-102 

Excelente: 103-120 

 

Número de 

refeições 

diárias 

Pretende-se determinar o número de refeições diárias realizadas 

pelo indivíduo, através do questionário “Frequência Alimentar” 

(Lopes, 2000). Consideram-se as três refeições principais (pequeno-

almoço, almoço e jantar), merendas entre as três refeições 

principais e a ceia (DGS, 2018). 

 

Calorias 

Pretende-se determinar o consumo diário de calorias expresso em 

Quilocalorias (Kcal), obtido com a conversão dos alimentos 

ingeridos em nutrientes, após a introdução dos dados do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa 

Microsoft Access. 

 

Proteínas 

Procura-se determinar a ingestão diária de proteínas expressa em % 

do Valor Energético Total (VET), obtida com a conversão dos 

alimentos ingeridos em nutrientes, após a introdução dos dados do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa 

Microsoft Access. 

 

Hidratos de 

carbono 

Pretende-se determinar o consumo diário de hidratos de carbono 

expresso em % do VET, obtido com a conversão dos alimentos 

ingeridos em nutrientes, após a introdução dos dados do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa 

Microsoft Access. 

 

Gordura 

Total 

Procura-se determinar a ingestão diária de gordura total expressa % 

do VET, obtida com a conversão dos alimentos ingeridos em 

nutrientes, após a introdução dos dados do questionário 

“Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa Microsoft 

Access. 

 

Gordura 

Saturada 

Procura-se determinar o consumo diário de gordura saturada 

expresso em % do VET, obtido com a conversão dos alimentos 

ingeridos em nutrientes, após a introdução dos dados do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa 

Microsoft Access. 

 

Gordura 

Mono-

insaturada 

Procura-se determinar a ingestão diária de gordura monoinsaturada 

expressa em % do VET, obtida com a conversão dos alimentos 

ingeridos em nutrientes, após a introdução dos dados do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa 

Microsoft Access. 
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Gordura 

Polinsaturada 

Procura-se determinar o consumo diário de gordura polinsaturada 

expresso em % do VET, obtido com a conversão dos alimentos 

ingeridos em nutrientes, após a introdução dos dados do 

questionário “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa 

Microsoft Access. 

 

Colesterol 

Pretende-se determinar a ingestão diária de colesterol expressa em 

miligramas (mg), obtida com a conversão dos alimentos ingeridos 

em nutrientes, após a introdução dos dados do questionário 

“Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa Microsoft 

Access. 

 

Fibra 

alimentar 

Procura-se determinar o consumo diário de fibra alimentar expresso 

em gramas (g), obtido com a conversão dos alimentos ingeridos em 

nutrientes, após a introdução dos dados do questionário 

“Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), no programa Microsoft 

Access. 

 

Etanol 

Pretende-se determinar a ingestão diária de etanol expressa em g, 

obtido com a conversão dos alimentos ingeridos em nutrientes, 

após a introdução dos dados do questionário “Frequência 

Alimentar” (Lopes, 2000), no programa Microsoft Access. 

 

Cálcio 

Procura-se determinar o consumo diário de cálcio expresso em mg, 

obtido com a conversão dos alimentos ingeridos em nutrientes, 

após a introdução dos dados do questionário “Frequência 

Alimentar” (Lopes, 2000), no programa Microsoft Access. 

 

Atividade 

física 

Pretende-se avaliar através do “IPAQ para idosos” (Rabacow et al., 

2006), o nível de atividade física do indivíduo em 5 seções: 

atividade física no trabalho; atividade física como meio de 

transporte; atividade física em casa ou apartamento: trabalho, 

tarefas domésticas e cuidar da família; atividades físicas de recreio, 

desporto, exercício e de lazer; tempo gastado sentado. Em cada um 

destes domínios são registados os minutos e os dias por semana em 

que se realiza atividade física. Os indivíduos são classificados como 

ativos se tiverem uma atividade física ≥ 150 minutos por semana. 

Ativos: atividade 

física ≥ 150 minutos 

por semana 

Inativos: atividade 

física < 150 minutos 

por semana 

Definidas as variáveis é importante conhecer a população em estudo. Na perspetiva de 

Fortin et al. (2009), a população é “ (…) um grupo de pessoas ou elementos que têm 

características comuns” (p. 69). 

A população alvo era constituída pelos 247 idosos que integravam o projeto MS no 

concelho de Lousada. 

Foram definidos como critérios de inclusão: i) idosos presentes no MS nos dias da 

recolha de dados e que participaram no projeto de intervenção. ii) inscritos no MS com 65 

anos a partir do dia 21 de novembro de 2016; iii) concordância em participar voluntariamente 

no estudo, assinando o consentimento informado. 

Para Fortin et al. (2009), a amostra é “ (…) a fração de uma população sobre a qual se 

faz o estudo” (p. 312). Segundo estes autores, esta deve ser representativa da população, isto 

é, devem estar presentes as caraterísticas conhecidas da população. 

A amostra foi constituída por 175 idosos que integravam o projeto MS e que 

cumpriram os critérios de inclusão. Foram excluídos 18 participantes por terem idade inferior 

a 65 anos e 54 por não apresentarem capacidade cognitiva após a aplicação do Mini-Mental 
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State Examination (Morgado, Rocha, Maruta, Guerreiro & Martins, 2009 [apêndice C]), 

nenhum idoso foi excluído por se ter recusado a participar no estudo. 

Os idosos incluídos no projeto de intervenção, preencheram todos os critérios de 

inclusão definidos, e estiveram acessíveis nos locais onde se aplicaram os questionários e 

participaram nas atividades do projeto de intervenção. Assim, considera-se uma amostragem 

não probabilística por conveniência ou acidental pois tal como refere Fortin et al. (2009) “ 

(…) é constituída por indivíduos facilmente acessíveis e que respondam a critérios de 

inclusão precisos” (p. 321). 

Com a constituição da amostra, construiu-se o questionário “Estilos de vida dos 

idosos” (apêndice D) de forma a obter informação pertinente e válida, no qual foram 

consideradas as variáveis anteriormente apresentadas. 

Na escolha do instrumento de recolha de dados optou-se pelo questionário que 

segundo Tavares (1992), é constituído por várias etapas. A primeira fase é o planeamento em 

que é importante definir os objetivos e a população a estudar. Segue-se a preparação 

operacional da recolha de dados, com a determinação das variáveis em estudo e dos 

instrumentos de medida, a elaboração do questionário e a escolha das técnicas e processos de 

amostragem, a definição da metodologia de recolha, processamento, armazenamento e análise 

dos dados, o agendamento das entrevistas, a uniformização de procedimentos e a aplicação do 

pré-teste. A terceira etapa é a recolha de dados, através da entrevista e a monitorização dos 

questionários. Segue-se o tratamento, análise e interpretação dos dados, a informatização e 

interpretação dos resultados. Por fim, a apresentação dos resultados. 

A opção pelo questionário como IRD aplicando a técnica da entrevista teve em 

consideração as caraterísticas da população em estudo. Como se tratam de idosos e na grande 

maioria com baixo nível de escolaridade, alguns até analfabetos, por vezes torna-se difícil a 

perceção e interpretação das questões.  

O questionário elaborado foi composto por quatro grupos de questões. Foram 

concretizadas na sua maioria questões de resposta fechada, para ser mais fácil a resposta e 

para um melhor tratamento estatístico. A primeira parte do questionário foi constituída por 

questões que permitissem realizar uma caraterização sociodemográfica. Procurou-se elaborar 

perguntas que além de serem acessíveis aos idosos, fossem a sua expressão mais completa e 

verdadeira. Nos restantes grupos de questões, foram utilizados instrumentos próprios de 

avaliação, já validados para a população portuguesa. A segunda parte foi formada pelo 

questionário “Estilo de Vida Fantástico”, validado por Silva et al., (2010), que permite avaliar 
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os estilos de vida. O questionário de “Frequência Alimentar”, validado por Lopes (2000) 

constituiu a terceira parte do IRD e permite determinar o número de refeições diárias e o 

consumo nutricional. Por fim, o “IPAQ para idosos” que permite classificá-los de acordo com 

a sua atividade física em ativos ou inativos, foi validado por Rabacow et al., (2006) para a 

população idosa brasileira. Como se pretende determinar o número de dias por semana e os 

minutos em que os idosos realizam atividade física, as questões são percetíveis e não causam 

problemas de interpretação, optou-se pela aplicação. 

 “A recolha de dados consiste em recolher metodicamente a informação junto dos 

participantes com a ajuda dos instrumentos de medida escolhidos para este fim” (Fortin et al., 

2009, p.403). 

O investigador e as enfermeiras a desempenhar funções na UCC Lousada reuniram 

para estabelecer os procedimentos para a recolha de dados, de modo a garantir uniformidade 

na aplicação dos questionários, prevenindo erros que pudessem influenciar os resultados. Na 

reunião foi discutida e treinada a melhor forma de aplicação dos questionários, debateram-se 

ideias e acordou-se uma linguagem comum e o registo dos dados também foi discutido de 

modo a todos registarem de igual forma. 

Com o treino da equipa de aplicação do IRD procurou-se que os questionários fossem 

preenchidos de forma isenta, independentemente de quem os aplicasse e que representassem a 

realidade em estudo. Este procedimento teve o intuito de garantir a homogeneidade e o rigor. 

Após o planeamento do IRD, a preparação operacional da recolha de dados, o 

agendamento das entrevistas e a uniformização de processos com os elementos da equipa com 

participação na recolha de dados, seguiu-se a aplicação do pré-teste. 

Assim, procedeu-se à aplicação dos questionários a um grupo de idosos com 

caraterísticas idênticas às da população em estudo. O pré-teste foi realizado no dia 4 de 

novembro de 2016, na UCC Lousada, no gabinete de reuniões, a 10 utentes que aguardavam 

na sala de espera a consulta no médico de família na Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados de Meinedo, tendo os indivíduos mostrado disponibilidade para participar.  

Estes idosos foram selecionados para verificar se as questões estavam devidamente 

colocadas, se eram adequadas e acessíveis, se a linguagem era percetível, apropriada e mais 

indicada para a população em estudo, perceber se haveria questões desnecessárias.  

A aplicação do pré-teste teve como finalidade avaliar a aplicabilidade do questionário, 

pois segundo Fortin et al. (2009), deve confirmar-se que o instrumento de medida utilizado 

corresponde à área que se pretende avaliar.  
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Após a realização do pré-teste procedeu-se à recolha de dados que na perspetiva de 

Fortin et al. (2009) pretende, com a ajuda dos instrumentos de medida escolhidos para esse 

fim, recolher metodicamente a informação junto dos participantes. Para os mesmos autores, o 

questionário tem como objetivo recolher informação sobre fatos, fenómenos ou situações que 

se conhecem. 

O investigador desenvolveu o projeto de intervenção, para tal deslocou-se com as 

Enfermeiras da UCC Lousada a cada um dos projetos MS, nos dias e horários agendados com 

as pessoas responsáveis, para proceder à aplicação dos questionários e desenvolvimento das 

atividades programadas. 

Após a aplicação do questionário, no primeiro momento de recolha de dados, teve 

início a implementação do projeto de intervenção que decorreu na UCC Lousada e nos 11 

projetos MS do mesmo concelho, entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017. O primeiro 

momento de recolha de dados desenvolveu-se entre os dias 21 e 30 de novembro de 2016, 

através da aplicação do questionário “Estilos de vida dos idosos”. Seguindo-se o projeto de 

intervenção que decorreu entre 2 dezembro de 2016 e 3 de janeiro de 2017, com a 

implementação do projeto de intervenção: “Estilo de vida saudável para um envelhecimento 

feliz”, que incluiu duas atividades de educação para a saúde, uma sobre alimentação saudável, 

intitulada: “Boccia da Alimentação”, e outra denominada “Glória no MS” que foi dirigida à 

prática de atividade física. Por fim verificou-se o segundo momento de recolha de dados, que 

ocorreu entre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro de 2017, procedeu-se à aplicação de um 

questionário igual ao da primeira etapa, um mês após a implementação do projeto de 

intervenção. Apresenta-se de forma esquemática na figura 1, o desenho do estudo: 

                                         

 

 

 

Figura 1. Desenho do estudo 

 

 Primeiro momento de 

recolha de dados 

(de 21 a 30 de novembro de 

2016) 

Aplicação do questionário: 

- Dados Sociodemográficos 

- Questionário “Estilo de 

Vida Fantástico” 

- Questionário de 

“Frequência Alimentar” 

- IPAQ para idosos 

Projeto de intervenção – 

“Estilo de vida saudável 

para um envelhecimento 

feliz” 

(de 2 dezembro de 2016 a 3 

de janeiro de 2017) 

- Atividade “Boccia da 

Alimentação 

- Atividade “Glória no MS” 

 

 

Segundo momento de 

recolha de dados 

(de 23 de janeiro a 3 de 

fevereiro de 2017) 

Aplicação do questionário: 

- Dados Sociodemográficos 

- Questionário “Estilo de 

Vida Fantástico” 

- Questionário de 

“Frequência Alimentar” 

- IPAQ para idosos 
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A implementação do projeto de intervenção incluiu a realização de duas atividades. 

Com a preparação da execução pretendeu-se expor as interligações entre as atividades, de 

modo a que não se verificassem duplicações nem demasiadas atividades em intervalos 

delimitados, observar obstáculos na concretização, averiguar os recursos. De uma forma 

sumária, contribuir para simplificar a realização das atividades (Imperatori & Giraldes, 1993). 

A preparação da execução deverá fazer uma especificação de forma aprofundada sobre 

as atividades a realizar, com a definição detalhada dos resultados que se pretendem atingir. A 

apresentação das atividades a realizar e a explicitação da forma como serão cumpridas. A 

apresentar de forma detalhada quais as necessidades a nível de recursos e definir um 

cronograma sobre a implementação do projeto (Imperatori & Giraldes, 1993). 

As atividades que constituem o projeto devem ser desenvolvidas tendo em conta as 

metas definidas anteriormente e reger-se pelos seguintes parâmetros: o que deve ser feito; 

quem deve fazer; quando se deve fazer; onde fazer; como fazer; avaliação da atividade; 

objetivo que se pretende atingir e custo da atividade (Tavares, 1992). 

A preparação da execução obedeceu a estas premissas. Assim, procedeu-se à 

elaboração das tabelas 4 e 5 com a explicação pormenorizada das atividades realizadas.  

Tabela 4. 

Atividade: “Boccia da alimentação” 

Atividade Sessão de educação para a saúde, com jogo lúdico e didático direcionado para a promoção 

da alimentação saudável 

População alvo Idosos que integram o projeto MS 

Quando Entre os dias 2 e 16 de dezembro de 2016 (60 minutos) 

Onde Instalações dos projetos MS 

Como Desenvolvimento do jogo “Boccia da alimentação” 

Objetivos  Explorar conceitos chave sobre alimentação de forma lúdica e divertida; 

 Desenvolver competências práticas para a adoção de uma alimentação saudável. 

Tabela 5. 

Atividade: “Glória no MS” 

Atividade Sessão de educação para a saúde, com jogo lúdico e didático e com exercícios adaptados 

aos idosos, promovendo a prática de atividade física. 

População alvo Idosos que integram o projeto MS 

Quando Entre dia 19 de dezembro de 2016 e 3 de janeiro de 2017  

(entre 60 a 90 minutos, dependendo do número de elementos do MS) 

Onde Instalações dos projetos MS 

Como Desenvolvimento do jogo “Glória no MS” 

Realização de exercícios adaptados aos idosos 

Objetivos  

 Desenvolver competências para a prática regular de atividade física e consequente 

conservação a capacidade funcional e autonomia física durante o processo de 

envelhecimento, assim pretende-se que no final os idosos: 

- Identifiquem os conceitos chave sobre atividade física após a participação no jogo; 

- Realizem atividade física através de exercícios indicados para os idosos. 
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No desenvolvimento das atividades é fundamental ter conhecimento dos recursos 

associados. Assim, procedeu-se ao planeamento dos recursos necessários (Tavares, 1992). Na 

previsão dos recursos para a concretização do projeto de intervenção, foram considerados 

fundamentais os recursos humanos, materiais e financeiros, que se encontram esquematizados 

na tabela 6. 

Tabela 6. 

Previsão de recursos 
Humanos Físicos e materiais Financeiros 

 Enfermeiro responsável 

pelo projeto de 

intervenção; 

 Enfermeiras da UCC; 

 Professora orientadora; 

 Idosos que integram o 

projeto MS no concelho 

de Lousada; 

 Responsáveis dos MS; 

 Vereadora da CML com 

o pelouro da ação social; 

 Elementos do 

departamento de 

desporto da CML. 

 Sala de trabalho e reuniões da UCC; 

 Instalações dos MS; 

 Impressora e papel de impressão;  
 Dados e “pinos” para o jogo “Glória no MS”; 

 Bola, bastão e cadeira para o jogo “Glória no MS”;  

 Consumíveis de papelaria; 

 Computador e acesso à Internet; 

 Statistic Package for the Social Sciences versão 

22.0; 

 Microsoft Word, Excel e Access; 

 Telefone/telemóvel; 

 Bata branca; 

 Meio de transporte para deslocações, neste caso 

viatura automóvel. 

 Combustível (100€); 

 Papel (25€); 

 Tinteiros (75€). 

No desenvolvimento do projeto de intervenção, foram cumpridos os procedimentos 

éticos, que visam assegurar a confidencialidade e anonimato dos participantes, bem como o 

respeito pela equidade. Porque qualquer investigação que envolva seres humanos deve ter em 

conta o ponto de vista ético (Fortin et al., 2009). 

Foi requerida autorização para a realização do projeto de intervenção por escrito à 

comissão de ética da ARSN, ao diretor executivo do ACeS Tâmega III – Vale do Sousa 

Norte, à coordenadora da UCC Lousada e à vereadora da CML com o pelouro da ação social.  

A implementação do projeto de intervenção só se iniciou com a declaração de 

orientação (apêndice E), o parecer da comissão de ética da ARSN (apêndice F), o parecer do 

diretor executivo do ACeS (apêndice G), a autorização da CML (apêndice H) e a autorização 

da coordenadora da UCC (apêndice I).  

Para a elaboração do questionário, foram usados IRD validados por autores, tendo-se 

efetuado os pedidos de autorização junto dos mesmos para a correta utilização. Assim, foi 

concedida autorização para a utilização do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et 

al., 2009 [apêndice J]), do questionário de “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000 [apêndice 

L]) e do “IPAQ para idosos” (Rabacow et al., 2006 [apêndice M]). 
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No procedimento de recolha de dados a abordagem aos idosos iniciou-se em grupo, 

com uma apresentação do Enfermeiro a realizar o projeto de intervenção, através de um breve 

enquadramento, seguindo-se uma explicação da finalidade e objetivos. Foram informados da 

duração da aplicação do questionário e dos procedimentos éticos inerentes. Aqueles que 

aceitaram participar voluntariamente foi-lhes solicitado que se deslocassem individualmente a 

um espaço reservado para a aplicação do questionário. 

Após a assinatura do consentimento informado, livre e esclarecido para participação em 

investigação (apêndice N), procedeu-se à aplicação do Mini-Mental State Examination 

(Morgado et al., 2009), para avaliar o nível cognitivo dos idosos e verificar se tinham 

condições ou não para participar no estudo, segundo os valores operacionais de corte para a 

população portuguesa definidos por Morgado et al. (2009), aos que apresentaram uma 

pontuação não considerada como défice cognitivo, foi-lhes aplicado o questionário. 

2.5. Avaliação do projeto de intervenção 

A avaliação é a última etapa do processo de planeamento em saúde. “A avaliação 

necessita da determinação cuidadosa das situações para poder conduzir a conclusões sensatas 

e propostas úteis. Deve basear-se em informações pertinentes, sensíveis e fáceis de obter” 

(Imperatori & Giraldes, 1993, p. 174). 

Para Fortin et al. (2009), “ (…) 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” (p. 57). 

Os valores numéricos obtidos com os questionários foram inseridos numa base de dados 

para se realizar o seu tratamento, através do programa informático Statistical Package for the 

Social Sciences, versão 22.0, elaborando-se uma matriz que permitiu a análise estatística.  

Procedeu-se ao cálculo das estatísticas descritivas com o intuito de estudar as 

caraterísticas através da descrição de indicadores estatísticos. Assim, como medidas de 

tendência central, determinou-se a média (M), a mediana e a moda. Como medidas de 

dispersão calculou-se o desvio padrão (DP) e a variância.  

Para tirar conclusões baseadas em elementos observados e extrapolar para um domínio 

mais geral, utilizou-se no cálculo da estatística inferencial o teste paramétrico t de Student 

para amostras emparelhadas. Optou-se por este teste estatístico, porque a amostra é superior a 

30 indivíduos e as escalas de medida das variáveis dependentes são intervalares. Além disso 
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este teste permite comparar o mesmo grupo de sujeitos em dois momentos diferentes, antes e 

após a intervenção (Pestana & Gageiro, 2008). 

Para assegurar que eram os mesmos idosos que participavam nos dois momentos de 

recolha de dados, foi criada uma lista para cada MS, com as iniciais dos nomes de todos os 

participantes, onde eram registadas pelos responsáveis de cada grupo as presenças dos 

indivíduos na aplicação do questionário. 

Quanto aos testes de associação entre variáveis, utilizou-se como teste paramétrico o 

coeficiente de correlação de Pearson, porque as variáveis que se pretendiam relacionar foram 

medidas numa escala intervalar (Pestana & Gageiro, 2008). O coeficiente de correlação de 

Pearson permitiu calcular a relação entre a idade e o questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

(Silva et al., 2010).  

A interpretação dos testes estatísticos foi realizada com base no p ≤ 0,01 que se traduz 

num intervalo de confiança de 99% e numa probabilidade de erro de 1%. E com p ≤ 0,05 que 

se traduz num intervalo de confiança de 95% e numa probabilidade de erro de 5%. 

“Os resultados são as informações numéricas que resultam da análise estatística dos 

dados recolhidos junto dos participantes com a ajuda de instrumentos de medida” (Fortin et 

al., 2009, p. 172). 

Com o tratamento dos dados e a análise estatística, emergiram os resultados que serão 

apresentados de seguida.  

Quanto à caraterização da amostra, participaram no projeto de intervenção 175 

indivíduos, distribuídos por 11 projetos MS. Com 40 (22,9%) indivíduos o MS de Lustosa foi 

o mais numeroso, seguindo-se o MS de Cristelos com 23 (13,1%) elementos. Em Nogueira e 

Vilar do Torno e Alentem participaram o mesmo número de idosos, 20 (11,4%) em cada MS. 

Em Macieira foram 17 (9,7%) indivíduos. Nos MS de Boim e Meinedo participaram o mesmo 

número de idosos, 13 (7,4%). Em Silvares foram 10 (5,7%) indivíduos. Os MS com menor 

número de participantes foram, Sousela com 9 (5,1%), Pias com 6 (3,4%) e Nespereira com 4 

(2,3%). 

Em relação ao sexo, a maioria dos indivíduos 127 (72,6%) pertenciam ao sexo 

feminino, enquanto do sexo oposto eram 48 (27,4%).  

A idade M foi de 75,3 anos, a mediana 75 anos e a moda 76 anos. O DP foi de 6,5 e a 

variância 42,5. A idade máxima foi de 96 anos.  
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Quanto ao estado civil, destacavam-se os casados (77), com uma percentagem de 

44,0%, seguindo-se os viúvos com 43,4% (76). Os solteiros foram 14 (8,0%) e os divorciados 

apenas 8 (4,6%). 

Relativamente à escolaridade, a M de anos de frequência escolar foi de 2,9 anos, a 

mediana 3 anos e a moda 4 anos. O DP foi de 2,0 e a variância 4,1. O máximo de anos de 

frequência escolar foi 12 anos. Em relação ao número de anos de escolaridade, destacaram-se 

com 36,0% (63) os indivíduos que frequentaram a escola durante 4 anos, seguindo-se os que 

estudaram 3 anos (53), com 30,3%. Não tiveram qualquer frequência escolar 36 (20,6%) 

indivíduos. 

Os resultados obtidos no questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) 

que permitiram analisar a classificação dos estilos de vida, estão representados na tabela 7. 

Tabela 7. 

Classificação dos estilos de vida dos idosos antes e após o projeto de intervenção (n=175) 

 

Antes da intervenção Após a intervenção 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Necessita melhorar 2 1,1% 2 1,1% 

Regular 67 38,3% 43 24,6% 

Bom  47 26,9% 46 26,3% 

Muito bom 54 30,9% 71 40,6% 

Excelente 5 2,9% 13 7,4% 

Da análise dos resultados verifica-se que após a intervenção os indivíduos com a 

classificação “Muito bom”, indicando que o estilo de vida exercerá uma adequada influência 

para a saúde, são 71 (40,6%), apresentando uma subida de 9,7% em relação ao primeiro 

momento de recolha de dados. Seguem-se os que apresentam um estilo de vida que trará 

muitos benefícios para a saúde, aos quais é atribuída a classificação “Bom”, são 46 (26,3%), 

foi apenas menos 1 pessoa que antes da intervenção. Os sujeitos com um estilo de vida 

“Regular”, que apresenta alguns riscos para a saúde são 43 (24,6%), o que representa uma 

redução de 13,7% quando comparado com o primeiro momento de recolha de dados. A 

classificação “Excelente”, indicando que o estilo de vida exercerá uma elevada influência 

sobre a saúde, foi obtida por 13 (7,4%) indivíduos, representando uma subida de 4,5% em 

relação aos dados alcançados antes da intervenção. Com um estilo de vida que apresenta 

muitos fatores de risco, com a classificação “Necessita de melhorar”, não se verificou 
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qualquer alteração do primeiro para o segundo momento de recolha de dados, foram apenas 2 

(1,1%) sujeitos incluídos nesta classificação. 

Estes resultados podem ser comparados com os de Silva (2016) que desenvolveu um 

estudo que teve como objetivo numa primeira fase contribuir para a tradução, adaptação e 

validação do questionário "Estilo de Vida Fantástico". E num segundo momento com a 

concretização de um estudo exploratório com o intuito de proceder à caraterização dos estilos 

de vida de alunos a frequentar uma licenciatura ou mestrado integrado. Na primeira etapa, os 

resultados obtidos mostram que a percentagem mais representativa é a dos estudantes que 

obtiveram a classificação “Muito bom”, com 61,4%, tal como no estudo exploratório em que 

48,1% foram classificados nesta categoria. Estes resultados vão de encontro aos que foram 

obtidos após a implementação do projeto de intervenção, em que a classificação que abarcou 

o maior número de idosos foi “Muito bom”, com 40,6%.  

Na dissertação de mestrado integrado em ciências policiais, apresentado por Batista 

(2014), num estudo em que participaram elementos das forças de segurança. Embora o estudo 

tenha sido realizado em Portugal, foi utilizado o questionário traduzido e validado por Añez et 

al. (2008) e os resultados indicam que 62,4% dos participantes apresentam a classificação 

“Muito bom”.  

Os resultados obtidos por Añez, Reis e Petroski (2008) mostram que 61,3% dos 

participantes apresentava um estilo de vida “Muito bom”.  

Estes dois estudos vão de encontro à classificação mais representativa após o projeto 

de intervenção. Ao contrário de dois estudos que se seguem em que foram obtidas outras 

classificações. 

Um estudo desenvolvido por Tassini, Val, Candido e Bachur (2017) sobre a avaliação 

do estilo de vida em discentes, obteve-se um valor médio do questionário que corresponde à 

classificação “Regular”, nesse estudo, ninguém foi classificado na categoria “Muito Bom”.  

Enquanto Fernandes, Porto, Almeida e Rocha (2009) estudaram o estilo de vida de 

professores universitários e a maior pontuação foi a classificação “Bom”, com 55,3%, 

seguindo-se da “Excelente”, com 44,7%. 

O teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a existência de uma diferença 

extremamente significativa dos valores obtidos na pontuação do questionário “Estilo de Vida 

Fantástico” (Silva et al., 2010) após a implementação do projeto de intervenção (t (174) = 

13,6; p ≤ 0,01), tendo-se observado uma melhoria nos estilos de vida do 1º momento (M = 
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77,8; DP = 14,2) para o 2º momento (M = 82,9; DP = 14,4) de avaliação. Na tabela 8 é 

possível verificar os resultados que indicam um aumento na pontuação dos estilos de vida. 

Tabela 8. 

Estilos de vida dos idosos antes e após o projeto de intervenção  
 

Antes da intervenção 

 
Após a intervenção 

 

 

M DP M DP t p 

77,8 14,2 82,9 14,4 13,6 ≤ 0,01 

A pontuação obtida com o questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) 

apresenta um valor médio antes e após a intervenção classificado como “Bom”, enquanto no 

estudo de tradução, adaptação e validação do questionário “Estilo de Vida Fantástico”, de 

Silva (2016), os estudantes apresentam um valor médio no questionário de 94,1%, 

classificado como “Muito bom”. 

Os resultados relativos aos domínios do questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

(Silva et al., 2010) estão expressos na tabela 9. 

Tabela 9. 

Domínios do questionário “Estilo de Vida Fantástico” antes e após o projeto de intervenção 

 
Antes da intervenção 

 

Após a intervenção 

 
t  

Domínio M DP M DP 

Família e amigos 3,8 3,3 4,1 3,3 2,6
* 

Atividade física / Associativismo 6,2 3,1 8,0 3,1 10,4
* 

Nutrição 4,7 2,5 5,5 2,8 8,1
* 

Tabaco 7,9 1,0 7,9 1,0 
a 

Álcool e outras drogas 21,6 2,5 21,9 2,5 3,4
* 

Sono e stress 6,8 3,0 7,4 3,2 5,7
* 

Trabalho / Tipo de personalidade 7,4 2,7 8,0 2,5 5,9
* 

Introspeção 7,6 3,1 8,2 2,9 5,3
* 

Comportamentos saúde e sexual 4,3 4,0 4,5 3,9 2,9
* 

Outros comportamentos 7,5 1,2 7,5 1,2 1,4
ns 

Legenda: *p ≤  0,01; ns = não significativo; a – a correlação e t não podem ser calculados porque o erro padrão 

da diferença é 0 

No domínio “Família e amigos” verificam-se diferenças estatísticas na avaliação 

anterior (M = 3,8; DP = 3,3) e posterior (M = 4,1; DP = 3,3) à implementação do projeto de 

intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 
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emparelhadas (t 174) = 2,6; p ≤ 0,01). O valor médio neste domínio obtido após a intervenção 

encontra-se distante do alcançado por Silva (2016), em que na primeira etapa foi registado 7,5 

e na segunda 6,6. 

Verificam-se diferenças estatísticas no domínio “Atividade física/Associativismo” na 

avaliação anterior (M = 6,2; DP = 3,1) e posterior (M = 8,0; DP = 3,1) à implementação do 

projeto de intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 10,4; p ≤ 0,01). Após a implementação do projeto de intervenção 

verifica-se uma subida significativa na M deste domínio, ultrapassando consideravelmente os 

valores de 6,4 e de 6,7 obtidos por Silva (2016), respetivamente na primeira e segunda fase do 

seu estudo. 

Em relação à “Nutrição”, o teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a 

existência de uma diferença extremamente significativa entre os dois momentos de avaliação 

(t (174) = 8,1; p ≤ 0,01), tendo-se observado uma melhoria neste domínio do 1º momento (M 

= 4,7; DP = 2,5) para o 2º momento (M = 5,5; DP = 2,8) de avaliação. Apesar das melhorias 

alcançadas, os valores médios ainda ficam aquém dos alcançados por Silva (2016), com 8,2 

na primeira etapa do seu estudo e 7,1 na segunda. 

No domínio “Tabaco” a correlação e o teste t de Student para amostras emparelhadas 

não podem ser calculados porque o erro de padrão da diferença é 0. Não se verificou qualquer 

alteração dos valores entre o 1º e o 2º momento. O valor médio alcançado foi de 7,9 acima 

dos 6,8 e 6,1 obtidos por Silva (2016), na primeira e na segunda fase do seu estudo 

respetivamente. 

Há diferenças estatísticas no domínio “Álcool e outras drogas" avaliado antes (M = 

21,6; DP = 2,5) e após (M = 21,9; DP = 2,5) o projeto de intervenção, sendo estes dados 

confirmados pelo teste t de Student para amostras emparelhadas (t 174) = 3,4; p ≤ 0,01). O 

resultado obtido neste domínio é semelhante ao conseguido por Silva (2016), em que no 

primeiro momento do seu estudo foi registado o valor médio de 22,3 e no segundo de 21,5. 

No domínio “Sono e stress”, o teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a 

existência de uma diferença extremamente significativa entre os dois momentos de avaliação 

(t (174) = 5,7; p ≤ 0,01), tendo-se observado uma melhoria no “Sono e stress” do 1º momento 

(M = 6,8; DP = 3,0) para o 2º momento (M = 7,4; DP = 3,2) de avaliação. O valor médio 

neste domínio alcançado após a intervenção é inferior ao que Silva (2016) obteve na primeira 

(8,5) e na segunda fase (7,9) do seu estudo. 
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Verificam-se diferenças estatísticas no domínio “Trabalho/Tipo de personalidade” na 

avaliação anterior (M = 7,4; DP = 2,7) e posterior (M = 8,0; DP = 2,5) à implementação do 

projeto de intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 5,9; p ≤ 0,01). A M deste domínio, obtida após a implementação do 

projeto de intervenção, é inferior à que alcançou Silva (2016) na primeira etapa do seu estudo 

(8,4), mas superior à segunda etapa (6,8). 

No domínio “Introspeção”, o teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a 

existência de uma diferença significativa entre os dois momentos de avaliação (t (174) = 5,3; 

p ≤ 0,01), tendo-se observado uma melhoria na “Introspeção” do 1º momento (M = 7,6; DP = 

3,1) para o 2º momento (M = 8,2; DP = 2,9) de avaliação. O valor médio neste domínio 

obtido após a intervenção é semelhante ao conseguido por Silva (2016), na segunda fase do 

seu estudo (8,2) e aproximou-se da M da primeira fase (8,8). 

Há diferenças estatísticas no domínio “Comportamentos de saúde e sexual” na 

avaliação anterior (M = 4,3; DP = 4,0) e posterior (M = 4,5; DP = 3,9) à implementação do 

projeto de intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 2,9; p ≤ 0,01). Apesar das melhorias alcançadas, a M deste domínio 

após a intervenção fica distante dos valores alcançados por Silva (2016), 9,5 e 7,8 na primeira 

e segunda etapa do seu estudo respetivamente.  

No domínio “Outros comportamentos”, o teste t de Student para amostras 

emparelhadas revelou não existir uma diferença significativa entre os dois momentos de 

avaliação. Neste domínio, o valor médio obtido (7,5) é superior ao conseguido por Silva 

(2016) no segundo momento do seu estudo (7,3) e inferior ao registado no primeiro momento 

(7,6). 

Os resultados revelam um aumento estatisticamente significativo nos valores obtidos 

em 8 dos 10 domínios do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) após a 

implementação do projeto de intervenção. Assim verifica-se uma melhoria na maioria dos 

domínios que avaliam os estilos de vida. 

Para relacionar o questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) após a 

intervenção, com a idade dos participantes, foi utilizado como teste paramétrico o coeficiente 

de correlação de Pearson, os resultados podem visualizar-se na tabela 10. 
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Tabela 10. 

Relação entre a idade e o questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

  
Questionário “Estilo de 

Vida Fantástico”  
Idade 

Questionário “Estilo de 

Vida Fantástico 

Correlação de Pearson 

Sig. (2 extremidades) 

N 

1 

 

175 

-0,198** 

0,009 

175 

Idade 

Correlação de Pearson 

Sig. (2 extremidades) 

N 

-0,198** 

0,009 

175 

1 

 

175 
Legenda: ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades) 

Verifica-se uma correlação negativa baixa muito significativa entre a idade e o valor 

do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al., 2010) após o projeto de intervenção 

(r = 0,198; N = 175; p ≤ 0,01), indicando que a idade tem influência nos estilos de vida, 

quanto maior é a idade pior são os estilos de vida. 

Com o questionário de “Frequência Alimentar” (Lopes, 2000), foi possível determinar 

o número de refeições diárias, a tabela 11 mostra os resultados obtidos. 

Tabela 11. 

Número de refeições diárias antes e após o projeto de intervenção (n=175) 

Número de 

refeições diárias 

Antes da intervenção Após a intervenção 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

3 74 42,3% 25 14,3% 

4 58 33,1% 57 32,6% 

5 43 24,6% 70 40,0% 

6 0 0,0% 23 13,1% 

Após a implementação do projeto de intervenção, os resultados apontam com maior 

destaque os indivíduos que referiram realizar 5 refeições diárias, que foram 70 (40,0%), mais 

15,4% que antes da intervenção. Os que ingeriram 4 refeições diárias foram 57 (32,6%), 

apenas menos 1 pessoa que no primeiro momento de recolha de dados. Responderam realizar 

3 refeições diárias 25 (14,3%) participantes, menos 28,0% que antes da intervenção. No 

segundo momento de recolha de dados, realizavam 6 refeições diárias 23 (13,1%) indivíduos, 

enquanto no primeiro momento, ninguém referiu realizar este número de refeições diárias. 

Estes resultados são melhores que os obtidos por Barros et al. (2013), em que a 

maioria dos idosos referiu ingerir três refeições por dia, nos dois momentos de recolha de 

dados.  

Ao analisar a adesão aos dez passos para uma alimentação saudável em idosos no 

Brasil e sua relação com estado nutricional, num estudo transversal desenvolvido por, 
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Schirmer et al. (2017). Os resultados mostram que na sua maioria (58,2%) os indivíduos 

ingeriram pelo menos cinco refeições diárias. Os resultados obtidos após a implementação do 

projeto de intervenção apontam no mesmo sentido, em que 53,1% dos idosos referiram ingerir 

pelo menos 5 refeições diárias. Enquanto Heitor, Rodrigues e Tavares (2013), que estudaram 

a prevalência da adequação à alimentação saudável de idosos residentes em zona rural, no 

Brasil, apenas obtiveram 31,8% indivíduos que consumiam no mínimo cinco refeições 

diárias.  

Numa dissertação de mestrado que abordou a associação entre hábitos saudáveis de 

alimentação, estado nutricional e perceção de saúde dos idosos institucionalizados, realizado 

por Nolte (2011), no Brasil. Os resultados revelam que 72,9% dos participantes realizavam 

três refeições principais e pelo menos um lanche ao longo do dia. No presente estudo, após a 

implementação do projeto de intervenção 85,7% dos idosos referiram ingerir pelo menos 

quatro refeições diárias, um resultado melhor do que o obtido por Nolte (2011). 

Na tabela 12 é possível visualizar os resultados da ingestão alimentar relativos ao 

número de refeições diárias. 

Tabela 12. 

Ingestão alimentar antes e após o projeto de intervenção 

Antes da intervenção Após a intervenção  

M DP M DP T p 

3,8 0,8 4,5 0,9 11,3 ≤ 0,01 

O teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a existência de uma diferença 

extremamente significativa no número de refeições diárias ingeridas pelos idosos após a 

implementação do projeto de intervenção (t (174) = 11,3; p ≤ 0,01), tendo-se observado um 

aumento no número de refeições diárias do 1º momento (M = 3,8; DP = 0,8) para o 2º 

momento (M = 4,5; DP = 0,9) de avaliação.  

No entanto estes valores ainda ficam abaixo dos obtidos por Marques (2008), em que 

os idosos realizavam em M 4,7 refeições por dia. E por Morais, Fracasso, Busnello, 

Mancopes e Rabito (2013), em que os idosos ingeriram em M 4,8 refeições por dia. 

Na tabela 13 são apresentados os resultados para a ingestão de todos os nutrientes 

obtidos através do questionário “Frequência alimentar” (Lopes, 2000). 
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Tabela 13. 

Ingestão de nutrientes antes e após o projeto de intervenção 

 
Antes do projeto de 

intervenção 

 

Após o projeto de 

intervenção 

 
t 

Nutrientes M DP M DP 

Calorias (Kcal) 2690,8 672,8 2569,3 572,1 5,3
*
 

Proteínas (% do VET) 21,8  2,8 21,8 2,7 0,3
ns

 

Hidratos de Carbono (% do VET) 41,9  5,3 45,2 5,7 10,1
*
 

Gordura Total (% do VET) 36,6 3,9 34,1 4,0 12,0
*
 

Gordura Saturada (% do VET) 9,6 1,6 8,8 1,6 9,2
*
 

Gordura Monoinsaturada (% do VET) 15,2 1,9 14,2 2,0 10,8
*
 

Gordura Polinsaturada (% do VET) 7,6 1,4 7,0 1,2 8,9
*
 

Colesterol (mg) 472,6 149,3 438,1 134,4 5,2
*
 

Fibra Alimentar (g) 29,4 8,2 33,3 9,2 11,1
*
 

Etanol (g) 18,4 14,5 16,3 13,1 5,3
*
 

Cálcio (mg) 917,3 356,3 1014,8 326,9 8,0
*
 

Legenda: *p ≤ 0,01; ns = não significativo 

Em relação aos resultados dos nutrientes estudados, o teste t de Student para amostras 

emparelhadas, revelou a existência de diferenças estatísticas entre os dois momentos de 

avaliação, para todos os nutrientes com exceção das proteínas.  

As calorias apresentam diferenças estatisticamente significativas entre a avaliação 

anterior (M = 2690,8; DP = 672,8) e posterior (M = 2569,3; DP = 572,1) à implementação do 

projeto de intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 5,3; p ≤ 0,01). Apesar da redução do consumo médio de calorias, os 

valores são superiores aos que foram obtidos nos estudos que se seguem.  

No Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, os resultados revelam que o 

consumo de energia foi de 1828 Kcal nos idosos, 1912 Kcal a nível nacional e na RN de 1959 

Kcal (Lopes et al., 2017). 

Num estudo sobre a avaliação da ingestão energética e em macronutrientes da 

população adulta portuguesa, realizado por Pinhão et al. (2016), o consumo alimentar de 

calorias pelos idosos foi de 1714 Kcal, enquanto para a RN foi de 2441 Kcal e no total 

nacional de 2056 Kcal. 
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Os resultados do estudo sobre o consumo de nutrientes em idosos residentes em Porto 

Alegre, no Brasil, indicam que a ingestão de calorias nos homens foi de 1564,0 Kcal e nas 

mulheres de 1330,8 Kcal (Venturini et al., 2015).  

No estudo de Morais et al. (2013), sobre a ingestão alimentar e o estado nutricional em 

idosos com doença de Parkinson, realizado no Brasil, a ingestão de energia foi de 1632 Kcal 

para os homens e de 1840 Kcal para as mulheres. 

Num estudo sobre o acompanhamento do estado nutricional e o consumo alimentar de 

idosos durante o período de internamento hospitalar realizado por Trentin, Bernardi e Siviero 

(2017) verificou-se um aumento significativo no valor médio de ingestão de calorias que 

passou de 859 Kcal no internamento para 1424 Kcal na pré alta hospitalar.  

No consumo de proteínas não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

(p = 0,8). O valor médio da ingestão de proteínas manteve-se do primeiro para o segundo 

momento de recolha de dados em 21,8% do VET. 

Os resultados obtidos por Lopes et al. (2017), no Inquérito Alimentar Nacional e de 

Atividade Física revelam que o consumo total de proteínas foi de 20,0% do VET, enquanto 

nos idosos esse valor foi de 19,9% do VET. 

No estudo realizado por Pinhão et al. (2016), o valor médio do consumo de proteínas 

foi de 18,9% do VET para os idosos, 19,1% do VET para a RN e 19,1% do VET a nível 

nacional. 

Os resultados obtidos por Venturini et al. (2015) mostram que o consumo de proteínas 

nos homens foi de 21,2% do VET e nas mulheres de 19,0% do VET. 

Assim, os resultados destes três estudos são ligeiramente inferiores aos obtidos com o 

projeto de intervenção, ao contrário do estudo que se segue, realizado por Trentin et al. 

(2017), em que apesar de também não se verificaram diferenças significativas no consumo de 

proteínas, o consumo foi bastante inferior ao obtido no projeto de intervenção e diminuiu do 

internamento (14,0% do VET) para o momento anterior à alta hospitalar (13,7% do VET).  

Quanto aos hidratos de carbono, o teste t de Student para amostras emparelhadas 

revelou a existência de uma diferença significativa entre os dois momentos de avaliação (t 

(174) = 10,1; p ≤ 0,01), tendo-se observado uma melhoria na ingestão de hidratos de carbono 

do 1º momento (M = 41,8; DP = 5,3) para o 2º momento (M = 45,2; DP = 5,7) de avaliação.  

Com a melhoria verificada no consumo deste nutriente, os valores aproximam-se dos 

obtidos por Lopes et al. (2017), em que o consumo de hidratos de carbono nos idosos foi de 

48,2% do VET e na população total foi de 48,8% do VET. 
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Os resultados obtidos após o projeto de intervenção são próximos dos que foram 

alcançados por Pinhão et al. (2016), nesse estudo, o consumo alimentar de hidratos de 

carbono pelos idosos foi de 47,6% do VET, enquanto para a RN foi de 43,7% do VET e a 

nível nacional de 45,8% do VET. 

No estudo de Trentin et al. (2017) verificou-se um aumento significativo no consumo 

de hidratos de carbono do internamento (60,5% do VET) para a alta hospitalar (65,8% do 

VET).  

Venturini et al. (2015), através do seu estudo mostram que o consumo de hidratos de 

carbono foi de 55,8% do VET nos homens e de 57,9% do VET nas mulheres.  

Nestes dois estudos, os valores obtidos foram bastante superiores aos que se 

alcançaram com o projeto de intervenção. 

Verificam-se diferenças estatísticas na ingestão diária de gordura total na avaliação 

anterior (M = 36,6; DP = 3,9) e posterior (M = 34,1; DP = 4,0) à implementação do projeto de 

intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 12;0 p ≤ 0,01).  

Apesar da diminuição significativa no consumo de gordura total, os resultados ainda 

ficam um pouco distantes dos obtidos nos estudos que se seguem. 

No Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, o consumo médio de gordura 

total foi nos idosos de 29,7% do VET e na população total de 31,6% do VET (Lopes et al., 

2017). 

Os resultados obtidos por Pinhão et al. (2016) mostram que nos idosos o consumo de 

gordura total foi de 29,1% do VET, na RN foi de 32,7% do VET e em Portugal de 31,3% do 

VET.  

Na gordura saturada na avaliação anterior (M = 9,6; DP = 1,6) e posterior (M = 8,8; 

DP = 1,6), à implementação do projeto de intervenção, verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para 

amostras emparelhadas (t 174) = 9,2; p ≤ 0,01).  

Estes valores são inferiores aos que foram obtidos por Lopes et al. (2017), nesse 

estudo, o consumo de ácidos gordos saturados foi de 12,9% do VET na população total e de 

10,3% do VET nos idosos.  

O teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a existência de uma diferença 

significativa entre os dois momentos de avaliação (t (174) = 10,8; p ≤ 0,01), tendo-se 
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observado uma diminuição na ingestão de gordura monoinsaturada do 1º momento (M = 15,2; 

DP = 1,9) para o 2º momento (M = 14,2; DP = 2,0) de avaliação.  

No Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, os valores da ingestão diária 

de ácidos gordos monoinsaturados foi de 12,2% do VET nos idosos e de 13,1% do VET na 

população total (Lopes et al. 2017), valores inferiores aos obtidos com o projeto de 

intervenção, apesar de se ter verificado uma melhoria significativa após a intervenção. 

Verificam-se diferenças estatísticas na ingestão diária de gordura polinsaturada na 

avaliação anterior (M = 7,6; DP = 1,4) e posterior (M = 7,0; DP = 1,2) à implementação do 

projeto de intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 8,9 p ≤ 0,01). 

Estes valores são superiores aos que foram obtidos por Lopes et al. (2017), em que o 

consumo de ácidos gordos polinsaturados foi de 5,7% do VET na população total e nos idosos 

de 5,4% do VET. 

O teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a existência de uma diferença 

extremamente significativa entre os dois momentos de avaliação (t (174) = 5,2; p ≤ 0,01), 

tendo-se observado uma diminuição na ingestão diária de colesterol do 1º momento (M = 

472,6; DP = 149,3) para o 2º momento (M = 438,1; DP = 134,4) de avaliação.  

Apesar da descida significativa, os valores são superiores aos que foram obtidos no 

estudo de Pinhão et al. (2016), em que o valor médio do consumo de colesterol foi de 262 mg 

por dia para os idosos, 437 mg para a RN e 349 mg a nível nacional. 

Há diferenças estatísticas na ingestão diária de fibra alimentar na avaliação anterior (M 

= 29,4; DP = 8,2) e posterior (M = 33,3; DP = 9,2) à implementação do projeto de 

intervenção, sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras 

emparelhadas (t 174) = 11,1; p ≤ 0,01).  

Os resultados obtidos são superiores aos alcançados nos estudos que se seguem. 

 Assim, os resultados de Lopes et al. (2017) indicam que a ingestão diária de fibras foi 

de 19,6 g nos idosos e de 17,7 g na população total. 

Enquanto no estudo de Pinhão et al. (2016), a ingestão foi de 11,7 g por dia para os 

idosos, 13,4 g para a RN e 12,7 g no país.  

Os resultados obtidos por Morais et al. (2013) indicam que o consumo de fibras foi de 

13,5 g por dia para os homens e de 13,6 g por dia para as mulheres.  

Trentin et al. (2017) registaram um aumento significativo na ingestão de fibras do 

internamento (5,0 g) para o momento pré alta hospitalar (9,6 g). 
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Há diferenças estatísticas na ingestão diária de etanol na avaliação anterior (M = 18,4; 

DP = 14,5) e posterior (M = 16,3; DP = 13,1) à implementação do projeto de intervenção, 

sendo estes dados confirmados pelo teste t de Student para amostras emparelhadas (t 174) = 

5,3; p ≤ 0,01).  

Estes valores são superiores aos que foram obtidos no estudo de Pinhão et al. (2016), 

em que o consumo diário de etanol foi de 12 g nos idosos, 17 g na RN e 12 g a nível nacional. 

O teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a existência de uma diferença 

extremamente significativa entre os dois momentos de avaliação (t (174) = 8,0; p ≤ 0,01), 

tendo-se observado um aumento na ingestão diária de cálcio do 1º momento (M = 917,3; DP 

= 356,3) para o 2º momento (M = 1014,8; DP = 326,9) de avaliação.  

Os resultados obtidos são superiores aos que foram alcançados nos estudos que se 

seguem.  

No estudo de Lopes et al. (2017), o consumo diário de cálcio foi de 821,5 mg.  

Os resultados obtidos por Morais et al. (2013) revelam que a ingestão diária de cálcio 

foi de 694 mg para os homens e de 552 mg para as mulheres. 

No estudo de Venturini et al. (2015), a ingestão de cálcio nos homens foi de 603,5 mg 

e nas mulheres de 618,2 mg. 

Os resultados do estudo de Trentin et al. (2017), mostram um aumento significativo ao 

nível do consumo alimentar de cálcio, do internamento (127mg) para o momento pré alta 

hospitalar (184mg).  

Verifica-se um aumento estatisticamente significativo na ingestão dos nutrientes: 

hidratos de carbono, fibra alimentar e cálcio, pelos idosos após a implementação do projeto de 

intervenção, indicando uma melhoria na ingestão alimentar. 

Observa-se uma diminuição estatisticamente significativa na ingestão dos nutrientes: 

calorias, gordura total, gordura saturada, gordura monoinsaturada, gordura polinsaturada, 

colesterol e etanol, pelos idosos após a implementação do projeto de intervenção, indicando 

uma melhoria na ingestão alimentar. Em relação às proteínas, não se verificam alterações 

estatisticamente significativas. 

O “IPAQ para idosos” (Rabacow et al., 2006), após a intervenção revelou que 132 

(75,4%) idosos são ativos, mais 12,5% que antes da intervenção. No segundo momento de 

recolha de dados, foram classificados como inativos 43 (24,6%) idosos, tal como mostra a 

tabela 14. 
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Tabela 14. 

Classificação do “IPAQ para idosos” antes e após o projeto de intervenção (n=175) 

Classificação 

Antes da intervenção Após a intervenção 

Frequência Percentagem Frequência Percentagem 

Inativo 65 37,1% 43 24,6% 

Ativo 110 62,9% 132 75,4% 

Os resultados obtidos após o projeto de intervenção são melhores que os alcançados 

nos estudos que se seguem. Porque a percentagem de idosos ativos é superior e de idosos 

inativos é inferior no projeto de intervenção quando comparada com os próximos estudos. 

No Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, utilizaram a versão curta do 

“IPAQ”, em que os indivíduos podem apresentar três classificações: ativo, moderadamente 

ativo e sedentário. Neste estudo, foram classificados a nível nacional, como ativos 27,1% dos 

indivíduos, 30,3% moderadamente ativos e 42,6% sedentários. Enquanto na RN foram 32,8% 

classificados como ativos e 36,3% como sedentários. Nos idosos o valor dos considerados 

ativos foi de 21,8% (Lopes et al., 2017).  

Num estudo em que foi aplicada a versão curta do “IPAQ”. Os idosos para obterem a 

classificação de ativos, deveriam realizar atividade física regular cinco vezes por semana com 

períodos no mínimo de 30 minutos, ou então cinco vezes semanalmente, mas com mais de 

150 minutos semanais de atividade. Foram considerados ativos 54,0% dos idosos (Júnior et 

al., 2011).  

A atividade física num estudo em que se verificou a relação entre os estágios de 

mudança de comportamento e o nível de atividade física, com a aplicação do “IPAQ” versão 

longa, 67,1% dos indivíduos adultos nas etapas de ação e manutenção foram considerados 

ativos, tendo realizado no mínimo 150 minutos por semana de atividade física (Nakamura et 

al., 2013).  

Num estudo sobre a atividade física como meio de transporte em adultos e idosos do 

Brasil em que foi aplicada a versão longa do “IPAQ”. Com a segunda seção do questionário 

foi possível determinar que 66,6% dos adultos e 73,9% dos idosos apresentaram atividade 

física como meio de transporte insuficiente, ou seja, inferior a 150 minutos por semana 

(Madeira et al., 2013).  

O teste t de Student para amostras emparelhadas revelou a existência de uma diferença 

extremamente significativa após a implementação do projeto de intervenção (t (174) = 10,0; p 

≤ 0,01), tendo-se observado um aumento na classificação de idoso ativo do 1º momento (M = 
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245,0; DP = 218,0) para o 2º momento (M = 293,0; DP = 228,1) de avaliação. Os resultados 

indicam um aumento no número de idosos ativos. Estes valores podem ser visualizados na 

tabela 15. 

Tabela 15. 

Classificação de idoso ativo antes e após o projeto de intervenção 

Antes da intervenção Após a intervenção  

M DP M DP t p 

245,0 218,0 293,0 228,1 10,0 ≤ 0,01 

Estes resultados vão ao encontro dos estudos que se seguem.  

Morgado (2013) ao implementar um programa de exercício físico alcançou melhorias 

significativas na aptidão física dos idosos.  

Outro estudo desenvolvido com idosos mostra que apesar da idade e das reduzidas 

habilitações literárias os idosos apresentam-se como ativos (Esgueira, 2013). 

Os resultados obtidos por Tribess, Júnior e Oliveira (2012) através da versão longa do 

“IPAQ para idosos”, apontam para uma M de 295,5 minutos por semana em idosos de prática 

de atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Os resultados após a implementação 

do projeto de intervenção aproximam-se destes dados. 

Enquanto um estudo que procurou o desenvolvimento da prática de atividade física 

através de consultoria, não obteve ganhos significativos em relação ao aumento da prática de 

atividade física nas dimensões analisadas com o programa, apesar de ter verificado uma maior 

consciência e motivação para a prática de atividade física (Soares, 2011). 

Estes foram os principais resultados que emergiram do tratamento dos dados obtidos 

com a aplicação do IRD antes e após a implementação do projeto de intervenção, com o 

intuito de avaliar as mudanças verificadas através de dados objetivos. 

“Só uma correta avaliação e controlo dos projetos permite comparar os estados inicial 

e final da população alvo, antes e após a implementação de um projeto, (…) adequando a 

pertinência dos objetivos estabelecidos com as necessidades identificadas” (Tavares, 1992, p. 

212). 

A avaliação do projeto de intervenção concretizou-se com a análise das metas 

alcançadas, que permitiu estabelecer a comparação entre o antes e o após da implementação 

do projeto de intervenção. 

Quanto aos estilos de vida dos idosos, a meta que definia um aumento significativo 

dos valores obtidos na pontuação do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al, 
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2010) após a implementação do projeto de intervenção, foi alcançada, tendo-se verificado um 

aumento na pontuação dos estilos de vida. A meta que estabelecia um aumento significativo 

dos valores obtidos nos domínios do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al, 

2010) após a implementação do projeto de intervenção, foi atingida em 8 dos 10 domínios, 

considerando-se que houve um aumento ao nível dos domínios dos estilos de vida, uma vez 

que os domínios onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (“Tabaco” 

e “Outros comportamentos”), diziam respeito a áreas que não foram alvo prioritário de 

intervenção. A meta que determinava uma relação estatisticamente significativa entre a idade 

e o valor do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva et al, 2010) após o projeto de 

intervenção foi alcançada, indicando que a idade tem influência nos estilos de vida.  

Relativamente às metas estabelecidas para os idosos sobre a ingestão alimentar, a meta 

que estabelecia um aumento significativo no número de refeições diárias ingeridas pelos 

idosos após a implementação do projeto de intervenção, foi alcançada, o que indica uma 

melhor ingestão alimentar.  

A meta que definia um aumento significativo dos valores dos nutrientes: hidratos de 

carbono, fibra alimentar e cálcio, após a implementação do projeto de intervenção, foi 

atingida, o que indica uma melhoria na ingestão alimentar. Quanto à meta que estabelecia 

uma diminuição significativa dos valores dos nutrientes: calorias, proteínas, gordura total, 

gordura saturada, gordura monoinsaturada, gordura polinsaturada, colesterol e etanol, após a 

implementação do projeto de intervenção, foi atingida com exceção das proteínas, como se 

verificou uma diminuição estatisticamente significativa em 7 destes 8 nutrientes, considera-se 

que houve uma melhoria na ingestão alimentar. 

A meta estabelecida para os idosos sobre a atividade física foi atingida, verificando-se 

um aumento no número de idosos ativos. 

Na avaliação do projeto de intervenção, verifica-se que as metas foram atingidas na 

sua maioria, considerando-se por isso que a implementação do projeto de intervenção 

provocou mudanças nos idosos que se refletiram numa melhoria significativa ao nível dos 

estilos de vida. 
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3. ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

O estágio realizado na USP Paços de Ferreira e na UCC Lousada proporcionou um 

conjunto de experiências que permitiram o desenvolvimento de competências enquanto 

EEECSP. Salientam-se as atividades realizadas no âmbito dos programas de saúde da DGS, 

nomeadamente os prioritários.  

Na USP Paços de Ferreira o estágio decorreu de 19 de setembro a 28 de outubro de 

2016. Ao longo dessas 6 semanas, os momentos de aprendizagem foram diversos e 

permitiram o desenvolvimento de competências, designadamente da competência específica 

do EEECSP, G4 – Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico 

(Ordem dos Enfermeiros [OE], 2010a). Com a participação em atividades que abordaram 

conteúdos de programas de saúde da DGS, como: a elaboração do relatório de atividades de 

saúde escolar 2015/2016, integrado no Programa Nacional de Saúde Escolar; a avaliação da 

taxa de cobertura vacinal, incluída no Programa Nacional de Vacinação; a participação no 

projeto Saúde Oral Bibliotecas Escolares, incluído no Programa Nacional de Promoção de 

Saúde Oral. Além disso participou-se noutras atividades importantes para esta unidade de 

saúde, como: a análise dos parâmetros antropométricos nas coortes de crianças e jovens 

nascidos em 2001 e 2008, que foi um dos indicadores contratualizados com a ARSN; a 

elaboração do plano de atividades 2016/2017; a observação do preenchimento do impresso 

numa doença de declaração obrigatória e a participação nas consultas no Centro de 

Diagnóstico Pneumológico. 

Um momento deveras importante foi a participação no 1º Congresso Internacional de 

Saúde 2016 "Questões Emergentes em Saúde”, realizado nos dias 13 e 14 de outubro de 2016, 

na Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, onde foi possível participar com a 

apresentação do diagnóstico da situação referente ao estágio de enfermagem comunitária. 

Na UCC Lousada, o estágio teve início em 31 de outubro de 2016 e terminou no dia 3 

de fevereiro de 2017, foram 12 semanas que permitiram o desenvolvimento de competências, 

especialmente das competências específicas do EEECSP: G1 – Estabelece com base na 

metodologia do planeamento em saúde a avaliação do estado de saúde de uma comunidade e 

da competência G2 – Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades (OE, 

2010a). 

A maioria do tempo do estágio no contexto da UCC incidiu na aplicação do IRD e na 

implementação do projeto de intervenção: “Estilo de vida saudável para um envelhecimento 

feliz”, que permitiu abordar conteúdos do PNPAS e do PNPAF, ambos considerados 
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prioritários pela DGS. Além disso foram aproveitadas outras oportunidades de aprendizagem 

como a participação nas atividades do Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, 

que é um programa implementado a nível regional pela ARSN e também num projeto de 

intervenção sobre saúde oral e hábitos alimentares das crianças a frequentar o 1º ano do 

1ºciclo do ensino básico de um agrupamento de escolas em Lousada. A realização da 

atividade “Um dia sem cancro” permitiu desenvolver conteúdos do Programa Nacional para 

as Doenças Oncológicas, que é um dos programas de saúde prioritários para a DGS. 

Observando o regulamento das competências comuns do enfermeiro especialista (OE, 

2010b) e o regulamento das competências específicas do EEECSP (OE, 2010a), proceder-se-á 

à análise crítico reflexiva das competências desenvolvidas em contexto de estágio.  

A – DOMÍNIO DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL, ÉTICA E LEGAL 

Competência A1 – Desenvolve uma prática profissional e ética no seu campo de 

intervenção. 

No contexto da UCC o desenvolvimento do projeto de intervenção e o procedimento 

de recolha de dados tornaram evidente a prática profissional e ética no campo da intervenção. 

Enquanto na USP destacam-se os procedimentos adotados no indivíduo com uma doença de 

declaração obrigatória e nas consultas no Centro de Diagnóstico Pneumológico. Nestas 

situações demonstrou-se uma execução segura, profissional e ética, à custa da capacidade de 

tomada de decisão na vertente ética e deontológica.  

Os conhecimentos sobre ética e deontologia permitiram proceder a uma avaliação 

metódica dos melhores procedimentos salvaguardando os interesses dos intervenientes, que 

assumiram um papel preponderante na seleção de estratégias, tendo em vista a resolução de 

problemas.  

A comunicação revestiu-se de grande importância no processo de tomada de decisão, 

tendo sido sempre fundamentada no conhecimento alcançado e complementada com a 

experiência adquirida no percurso profissional, o que permitiu dar uma resposta mais 

adequada, fazendo a autonomia de julgamento fundamentado. Na execução do projeto de 

intervenção, o diálogo estabelecido com todos os intervenientes permitiu a negociação e foi 

possível a realização das atividades programadas.  

Na USP, foi possível participar no processo de tomada de decisão em equipa, 

essencialmente nos procedimentos a adotar no caso da doença de declaração obrigatória e na 

elaboração do plano de atividades. No contexto da UCC, a participação na tomada de decisão 
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em equipa, ocorreu em momentos importantes e decisivos do estágio, como a discussão do 

projeto de intervenção, nomeadamente nas atividades a desenvolver, nas datas para aplicação 

do IRD e para a realização das atividades.  

Nos processos de tomada de decisão, cada situação concreta foi avaliada empregando 

como técnicas, a autonomia e a responsabilidade, que constituem a base da tomada de decisão 

em enfermagem, designadamente em equipa (Nunes, 2006). Das opções disponíveis, optou-se 

sempre por aquelas que eticamente se consideraram mais corretas. 

O respeito pelos princípios, valores e normas deontológicas presentes no Código 

Deontológico do Enfermeiro, esteve presente em todas as decisões. Nomeadamente, os 

princípios gerais, dos deveres deontológicos em geral, do dever para com a comunidade, dos 

valores humanos, dos direitos à vida e à qualidade de vida, do dever de informação, do dever 

de sigilo, do respeito pela intimidade, da excelência do exercício, dos deveres para com a 

profissão e do dever para com outras profissões (OE, 2015a). 

Após a avaliação das situações, a tomada de decisão foi sempre norteada pelo Código 

Deontológico do Enfermeiro, com o cumprimento das normas deontológicas e das leis que 

regem a profissão. O respeito pela liberdade e dignidade da pessoa humana estiveram sempre 

presentes, nas atividades desenvolvidas. Na relação profissional, a igualdade, a liberdade 

responsável, a verdade e justiça, o altruísmo e a solidariedade, a competência e o 

aperfeiçoamento profissional estiveram presentes nas relações estabelecidas em equipa. A 

nível da atividade enquanto Enfermeiro, a responsabilidade do papel assumido foi garantida, 

assim como o respeito pelos direitos humanos, procurando a excelência do exercício da 

profissão, que se verificou em todos os procedimentos. 

Dos deveres deontológicos em geral, foram cumpridas as normas deontológicas e as 

leis que regem a profissão. A responsabilização das decisões tomadas e atos praticados foi 

garantida. 

O respeito pelos valores humanos e o direito à vida e à qualidade de vida estiveram 

salvaguardados no contexto da UCC, pois não houve discriminação, nem em relação a cada 

um dos MS, nem com qualquer um dos intervenientes. Nunca foram proferidos juízos de 

valor e as opções de cada um foram respeitadas em cada momento. Não se verificou em 

nenhuma circunstância qualquer tipo de comportamento discriminatório, respeitando a pessoa 

humana nas suas várias dimensões, cumprindo o respeito pelos valores humanos e o direito à 

vida e à qualidade de vida. 
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O respeito pela intimidade esteve presente no estágio na UCC, nomeadamente na 

aplicação do IRD, ao ser escolhido um local onde fosse possível ao idoso expressar-se sem 

qualquer constrangimento. Além disso, o anonimato foi sempre mantido. O dever de sigilo 

profissional foi protegido, pois toda a informação transmitida pelos intervenientes foi 

considerada confidencial, verificando-se igualmente o respeito pela intimidade. Na USP, o 

dever de informação foi assegurado, na divulgação interna e externa dos resultados do 

relatório de atividades de saúde escolar. No caso da doença de declaração obrigatória e no 

Centro de Diagnóstico Pneumológico, verificou-se o dever da informação e do sigilo e o 

respeito pela intimidade. 

Nos processos de tomada de decisão ética de maior complexidade foi importante o 

papel de consultor. Na UCC, após a identificação dos problemas de saúde dos idosos, foi 

essencial a orientação para que os participantes tivessem um papel ativo na procura de 

soluções. A iniciativa de condução do processo de tomada de decisão tornou-se mais efetiva 

com os idosos, pois foi possível definir com eles as atividades a desenvolver, para dar 

resposta aos seus problemas de saúde.  

Apesar da tomada de iniciativa, todas as decisões foram fundamentadas e alvo de 

análise por parte dos elementos da equipa da UCC. Nas etapas do planeamento em saúde: do 

planeamento à execução da intervenção, foram recolhidos vários contributos, em forma de 

sugestão e crítica construtiva que melhoraram todo o processo. E assim se abriram novos 

horizontes e novas perspetivas relacionadas com a área de competência de excelência do 

EEECSP. 

Com a avaliação do processo e dos resultados da tomada de decisão foi possível 

concluir que a autonomia e a responsabilidade permitiram enveredar pelas melhores opções 

das alternativas disponíveis em cada situação. Materializando-se numa correta abordagem na 

interação com os idosos e no cumprimento de todos os compromissos e obrigações, que 

permitiram atingir os objetivos propostos para o estágio.  

Conforme os resultados dos processos de tomada de decisão foram obtidos e 

avaliados, a informação foi transmitida aos elementos da equipa para que a prática realizada 

fosse desenvolvida. 

Desta forma o estágio demonstrou uma prática segura, profissional e ética, 

desenvolvendo o processo de tomada de decisão a nível ético e deontológico através de uma 

avaliação sistemática, tendo em conta as práticas mais adequadas e as preferências dos 

intervenientes. 
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Competência A2 – Promove práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as 

responsabilidades profissionais.  

Na prática especializada desenvolvida ao longo do estágio, foram respeitados os 

direitos humanos, como o direito à liberdade, igualdade e dignidade. Todos os intervenientes 

gozaram de liberdade nas suas decisões, foi promovida a igualdade de opinião e o respeito 

pela dignidade. O direito à não discriminação foi assegurado, pois em nenhum momento se 

verificou uma situação de discriminação de qualquer tipo. O direito à liberdade de 

pensamento, de opinião e de expressão foi respeitado, pois todos os intervenientes tiveram 

liberdade e oportunidade de exprimirem as suas opiniões e formas de pensamento (Office of 

the Higt Comissioner Human Rights United Nations, 2017). 

A defesa dos direitos humanos foi preservada, tal como está descrito no Código 

Deontológico do Enfermeiro, não havendo nenhum tipo de discriminação. Na UCC, os 

direitos dos idosos foram salvaguardados, nomeadamente a promoção da independência. Em 

nenhum momento foi proferido qualquer juízo de valor sobre os intervenientes e todas as suas 

opções foram respeitadas. Na USP, não se verificou nenhum tipo de comportamento 

discriminatório e foi promovida a independência nas opiniões. Não foram pronunciados juízos 

de valor sobre qualquer situação ou intervenientes e todos os pontos de vista foram 

considerados. 

O respeito pelo direito no acesso à informação esteve particularmente em destaque no 

estágio na UCC, nomeadamente na aplicação dos questionários, pois houve uma apresentação 

prévia sobre o estudo em que os idosos iam participar e as questões a que teriam de responder. 

Outro momento importante foi a informação transmitida no início de cada atividade 

desenvolvida com os idosos, em que se fez uma apresentação dos objetivos e se fez uma 

explicação de todos os procedimentos. Na USP, o acesso ao direito de informação verificou-

se particularmente na divulgação interna e externa da análise do relatório de atividades de 

saúde escolar. O doente portador de uma doença de declaração obrigatória assim como os que 

contraíram a tuberculose tiveram acesso a toda a informação considerada pertinente para a sua 

situação de saúde. 

A confidencialidade e segurança da informação escrita e oral foram mantidas no 

estágio na UCC, em todos os momentos, com especial destaque para os dados recolhidos com 

o questionário. Em relação à privacidade, foi assegurada através da entrevista individual e 

num espaço isolado. No contexto da USP, todas as fontes de informação oral e escrita foram 

mantidas em segurança, garantindo-se a confidencialidade, como na ocorrência da doença de 
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declaração obrigatória e nos casos de tuberculose, assim como nos dados obtidos através da 

análise do relatório de atividades de saúde escolar e dos parâmetros antropométricos nas 

coortes de crianças e jovens nascidos em 2001 e 2008. 

O respeito à escolha e à autodeterminação foram garantidos. No contexto da UCC, as 

atividades desenvolvidas no projeto de intervenção foram propostas, apenas participaram nas 

atividades e na aplicação do IRD, os idosos que de livre vontade o aceitaram fazer, foi-lhes 

dado o poder de autonomia.  

Os valores, os costumes, as crenças espirituais e as práticas individuais e também do 

grupo, foram respeitados, nomeadamente na UCC, no desenvolvimento da atividade sobre 

alimentação saudável em que a informação transmitida teve em conta esses desígnios. Na 

USP, na equipa multidisciplinar foram respeitados os valores, as crenças e as práticas 

individuais de cada elemento do grupo. Os direitos de cada membro foram reconhecidos, 

aceites e respeitados, em todos os momentos, particularmente na tomada de decisão em 

equipa. 

Os direitos de todos elementos das equipas de saúde onde decorreu o estágio foram 

sempre reconhecidos, aceites e respeitados. Assim como de todos os intervenientes, mesmo 

quando se revelavam opiniões diferentes e contraditórias. 

A segurança, a privacidade e a dignidade dos intervenientes na UCC esteve assegurada 

em todas os momentos, com a identificação de possíveis situações de risco, como os locais 

onde decorreram as atividades. A opção pela execução de exercícios adaptados aos idosos 

permitiu atuar de forma preventiva, evitando provocar danos físicos. Situações de possível 

conflito também foram identificadas e prevenidas. Na USP, em todos os procedimentos, 

nomeadamente no caso da doença de declaração obrigatória e no Centro de Diagnóstico 

Pneumológico, foi assegurada a segurança, privacidade e dignidade da pessoa. Nestas 

situações de possível risco, foram providenciados todos os procedimentos para prevenir 

complicações. As medidas adotadas derivaram das competências especializadas e permitiram 

uma atitude antecipatória que evitou situações desagradáveis. 

As competências adquiridas ao longo do percurso académico e profissional permitiram 

adotar medidas preventivas apropriadas às várias situações que surgiram. A conduta 

preventiva revestiu-se de carácter antecipatório o que permitiu evitar complicações, 

prevenindo-se situações de risco. 

O respeito pelos direitos humanos esteve presente na prática especializada, permitindo 

atuar de forma responsável em situações de risco. 
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Em todos os domínios da prática especializada se verificou o respeito pelos direitos 

humanos e as responsabilidades profissionais fizeram parte de um desempenho de excelência 

ao longo do estágio, com a análise e interpretação de situações específicas e com o assumir da 

gestão em situações de potencial risco para os intervenientes. 

B - DOMÍNIO DA MELHORIA DA QUALIDADE 

Competência B1 – Desempenha um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte 

das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica.  

O desenvolvimento desta competência foi condicionado por no decorrer do estágio 

não estarem a ser desenvolvidos projetos nem protocolos de melhoria da qualidade, bem 

como de planeamento estratégico da qualidade, o que limitou a parte prática. No entanto 

foram desenvolvidos esforços, junto da Enfermeira Amélia, coordenadora da UCC e da 

Enfermeira Fernanda, orientadora de estágio na USP no sentido de perceber quais os 

procedimentos adotados por estas unidades de saúde ao nível da melhoria da qualidade e 

quais os projetos institucionais na área da qualidade que estavam a ser implementados, bem 

como de perspetivas de desenvolvimento de novos projetos. Assim, foram percetíveis as 

dinâmicas desenvolvidas neste âmbito.  

A melhoria da qualidade na prática foi reforçada com a aquisição de novas 

ferramentas, desenvolvidas ao longo do estágio e que permitiram uma melhoria contínua da 

qualidade dos procedimentos. A experiência foi partilhada com os outros elementos das 

equipas. 

Competência B2 – Concebe, gere e colabora em programas de melhoria contínua da 

qualidade. 

A procura da evidência científica em documentos de referência sobre a melhoria 

contínua da qualidade e a análise do Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados 

Especializados em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública complementaram os 

conhecimentos adquiridos, promovendo a avaliação da qualidade. 

A duração do estágio não permitiu o desenvolvimento de programas de melhoria 

contínua da qualidade, no entanto foi possível perceber os processos de melhoria e o 

desenvolvimento da qualidade, o que possibilitou um melhor entendimento relativamente à 

forma de obter soluções eficazes e eficientes para os problemas que possam surgir. 



 

66 

Competência B3 – Cria e mantém um ambiente terapêutico e seguro. 

O ambiente terapêutico e seguro foi criado e mantido na USP, no caso da doença de 

declaração Obrigatória e nas situações de tuberculose. Com os procedimentos adotados, como 

a promoção do bem-estar e a gestão do risco em que foi abrangido o individuo envolvido e 

todas as pessoas próximas com quem ele tinha contatado, de forma a prevenirem-se possíveis 

complicações. Foram aplicados os princípios relevantes para garantir a realização de todos os 

exames complementares de diagnóstico e a administração de fármacos.  

No contexto da UCC, na implementação do projeto de intervenção, o idoso ocupou a 

posição central o que permitiu prevenir incidentes, através da promoção do bem-estar e da 

gestão do risco. Assim foi assegurado um ambiente físico, psicossocial, cultural e espiritual 

onde os intervenientes se sentissem seguros e protegidos, não só individualmente mas 

também em grupo. Foi promovida a sensibilidade, consciência e respeito pela identidade 

cultural, do grupo e do indivíduo em particular, de forma a garantir a perceção de segurança. 

Foram respeitados os seus hábitos, as suas crenças, os seus costumes e valores, 

nomeadamente nas questões da alimentação e da atividade física. As necessidades espirituais 

dos indivíduos e do grupo também foram respeitadas. 

Os idosos que participaram no projeto de intervenção sentiram-se seguros num 

ambiente caraterizado essencialmente pela confiança, que teve como base a relação de 

empatia e de profissionalismo que se criou e que se moldou pelo respeito. O conhecimento e 

compreensão do ambiente seguro para os idosos foram adquiridos com o desenvolvimento de 

conhecimentos e com a experiência adquirida. 

O ambiente seguro também foi alcançado com a promoção da aplicação dos princípios 

da ergonomia, na forma como os idosos assistiam e participavam nas atividades. Na 

realização da atividade “Glória no MS”, foi demonstrada a realização dos exercícios, tendo 

em conta o princípio da ergonomia como forma de evitar danos físicos nos idosos. 

A segurança ao nível dos dados e registos foi garantida, nos procedimentos de recolha 

e tratamento de dados no projeto de intervenção na UCC, com a confidencialidade e o 

anonimato. Na USP com a análise e tratamento dos dados do relatório de atividades de saúde 

escolar e a análise dos parâmetros antropométricos nas coortes de crianças e jovens nascidos 

em 2001 e 2008. 

No contexto da UCC, as questões do risco relacionadas com o projeto de intervenção 

foram debatidas entre todos os elementos da equipa e implementadas as medidas que todos 

entenderam ser as mais adequadas para criar e manter um ambiente seguro. As principais 
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decisões foram direcionadas para a relação estabelecida com todos os intervenientes e o 

respeito para dignidade, privacidade e confidencialidade. Dessa forma, os riscos foram 

prevenidos e não se verificou qualquer tipo de incidente. Na USP, os riscos foram 

identificados pela equipa da unidade funcional, tendo-se seguido a procura de soluções para 

serem implementadas as medidas que todos entenderam ser as mais adequadas para criar e 

manter um ambiente seguro.  

O risco ambiental foi prevenido, com a reduzida impressão em papal e com a 

utilização de materiais recicláveis. Procedeu-se à reciclagem de todos os materiais utilizados 

nas várias atividades desenvolvidas. 

Durante o tempo de estágio não foram desenvolvidos mecanismos formais que 

permitissem avaliar a efetividade de estratégias, planos e processos da gestão do risco. Não 

foram elaborados planos de manutenção preventiva de instalações, materiais e equipamentos, 

nem foram implementadas medidas de prevenção e controlo da infeção. Os planos de 

emergência já estavam criados, tendo-se procedido à sua análise. 

A melhoria da qualidade teve como princípio a centralidade do indivíduo, na 

promoção do bem-estar e na gestão do risco.  

C - DOMÍNIO DA GESTÃO DOS CUIDADOS 

Competência C1 – Gere os cuidados, otimizando a resposta da equipa de enfermagem e 

seus colaboradores e a articulação na equipa multiprofissional. 

A resposta das equipas de enfermagem e a articulação com as equipas 

multiprofissionais foi otimizada, nas unidades de saúde onde decorreu o estágio, garantindo-

se a segurança e a qualidade em todos os procedimentos.  

O processo de tomada de decisão foi sempre discutido em equipa. As decisões foram 

posteriormente comunicadas a outros profissionais. Na UCC, com a implementação do 

projeto de intervenção, houve articulação com a autarquia, juntas de freguesia, associações e 

com os responsáveis dos MS. Nas atividades de saúde escolar, foi possível verificar a 

articulação com as escolas. Na USP, no envio dos fluoretos, seguiu um folheto com as 

indicações de como se realizariam os bochecos, para orientar as professoras nessa tarefa. O 

envio dos fluoretos não permitiu a demonstração do procedimento de bochecho e por isso essa 

prática não foi supervisionada nem avaliada. Essa situação ocorreu pela indisponibilidade de 

meios de transporte e pela contenção de custos. 
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Foi demonstrado espírito de iniciativa nos processos de tomada de decisão, 

disponibilizando conteúdos adquiridos à equipa de enfermagem e a outros profissionais, o que 

permitiu abordar novos temas e novas perspetivas na procura de soluções para os problemas 

identificados. 

Ao nível da tomada de decisão, na implementação do projeto de intervenção, com uma 

intervenção individualizada, os idosos foram incentivados a recorrer aos serviços de saúde, 

nomeadamente aqueles que referiram nunca o fazer, ou então aqueles que apresentavam 

alguma patologia e que não mantinham a vigilância considerada adequada.  

Assim se realizou a gestão de cuidados, em que foram otimizadas as respostas de 

enfermagem e da equipa de saúde. A segurança e qualidade das tarefas delegadas verificou-se 

de forma mais evidente com a orientação dos procedimentos de recolha de dados. As 

Enfermeiras que colaboraram nessa função foram orientadas e instruídas para que se 

conseguisse maior uniformização.  

Competência C2 – Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto 

visando a otimização da qualidade dos cuidados. 

Durante o estágio procurou-se desenvolver um trabalho eficiente, que fosse eficaz. 

Utilizando os recursos adequados, de forma a responder às necessidades identificadas. 

Promovendo a qualidade, tendo em conta a legislação, políticas e procedimentos de gestão. 

Esta dinâmica envolveu todos os intervenientes, criando-se uma metodologia de organização 

de trabalho adequada a cada situação.  

Na USP, a restrição de meios de transporte obrigou a uma gestão eficiente de recursos. 

A solução passou pela utilização dos meios de comunicação disponíveis. Apesar da falta de 

meios, todos os elementos da equipa se envolveram nesta dinâmica de gestão de recursos e 

nenhuma situação de risco foi identificada. Na UCC, procurou-se rentabilizar os recursos 

disponíveis, reduzindo ao máximo os custos associados. Na implementação do projeto de 

intervenção, as únicas despesas foram em combustível, papel e tinteiros. Todos os outros 

materiais e equipamentos foram cedidos em alguns casos com negociação. Utilizaram-se 

materiais dos MS, dos idosos, da UCC e o auditório cedido pela CML para a realização da 

atividade “Um dia sem cancro”, nenhum destes recursos teve qualquer tipo de custo. 

Na procura pela melhor resposta face aos recursos disponíveis e aos problemas 

identificados, o perfil dos intervenientes e tendo em conta o clima organizacional, foi adotado 

o estilo de liderança democrático. Em que o líder se comporta como um elemento normal do 
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grupo, estimulando os outros membros. Todos participam na tomada de decisão (Chiavenato, 

2005). 

Nas unidades de saúde onde decorreu o estágio, foi possível reconhecer e compreender 

os distintos e interdependentes papéis e funções de todos os membros das equipas. Todos os 

elementos demonstraram estar motivados para um desempenho diferenciado. Na equipa da 

UCC estava criado um ambiente positivo, o que facilitou a liderança na implementação do 

projeto de intervenção. Todas as diretrizes foram alvo de debate e decisão por todos os 

elementos da equipa, num processo de tomada de decisão conjunto. Por vezes os debates 

levaram a pequenas alterações no que estava inicialmente previsto, como foi o caso das 

atividades do projeto de intervenção. Nos MS o estilo de liderança democrático permitiu dar 

resposta a todas as situações. No planeamento das atividades desenvolvidas, os idosos 

participaram com a sua opinião, contribuindo para desenvolvimento das mesmas.  

Os processos de mudança foram sempre decididos em equipa e fundamentados na 

análise de novos artigos e com a partilha de informações relevantes, querer para assimilação 

de novos conhecimentos mas também pela experiência adquirida. 

A liderança na gestão dos recursos procurou otimizar a qualidade dos procedimentos, 

ou seja, os recursos foram adequados às necessidades de cada situação. Após a avaliação dos 

riscos, não se identificou nenhum relacionado com os recursos. A participação em processos 

de liderança e gestão de recursos tendo em conta as necessidades identificadas, promoveu a 

qualidade dos serviços.  

D - DOMÍNIO DO DESENVOLVIMENTO DAS APRENDIZAGENS 

PROFISSIONAIS 

Competência D1 – Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade. 

A capacidade de autoconhecimento foi desenvolvida ao longo do estágio e revelou-se 

essencial nas relações multiprofissionais. A assertividade permitiu revelar a dimensão do Eu e 

a relação com os outros intervenientes em contexto pessoal, profissional e organizacional. 

Com o desenvolvimento do autoconhecimento, através do estudo das relações interpessoais, 

foi possível identificar fatores que pudessem interferir com os outros intervenientes. Esta 

ferramenta permitiu criar idiossincrasias na elaboração do processo de ajuda que se 

estabeleceu na prática. Estas capacidades reforçaram a consciência enquanto pessoa e 

Enfermeiro. 
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O autoconhecimento e a assertividade permitiram desenvolver a consciência não só 

enquanto Enfermeiro em geral e EEECSP em particular. Mas também enquanto pessoa, com 

méritos que foram colocados ao serviço dos outros e de fraquezas que foram reconhecidas, 

analisadas, discutidas e solucionadas. Na USP, estabeleceu-se uma relação de ajuda mútua, 

entre todos os elementos da equipa. Por isso foi facilitado o processo de transmissão de 

ferramentas que pudessem ajudar o grupo. Na UCC, a boa comunicação estabelecida com os 

elementos da equipa, com os idosos, com os responsáveis dos MS e com a autarquia permitiu 

o desenvolvimento da capacidade de exprimir pensamentos, ideias, sentimentos sem 

ansiedade, sem ser com o auxílio dos outros, além da demonstração de confiança e do 

sentimento de conforto, caraterísticas do Enfermeiro assertivo (Riley, 2004).  

Na implementação do projeto de intervenção, para uma melhor identificação de fatores 

que pudessem interferir no relacionamento com os idosos e com a equipa multidisciplinar, foi 

desenvolvido o autoconhecimento sobre as relações interpessoais, que promoveu uma 

reflexão sobre o impacto que o comportamento e as caraterísticas pessoais de cada um 

provocam nos outros. 

Os traços pessoais como a calma, a tolerância, a compreensão e a determinação 

tiveram influência na relação profissional com os outros elementos da equipa, com os 

intervenientes e parceiros na implementação do projeto de intervenção. As caraterísticas 

pessoais permitiram dar uma resposta adaptada a cada situação tanto a nível individual como 

organizacional. Numa relação de equipa, apesar das diferenças, a resposta final é dada a uma 

só voz, daí que tem de haver um clima de adaptabilidade. Foi isso que aconteceu nas várias 

situações para que se chegasse a um consenso. 

As caraterísticas pessoais foram geridas e modificadas tendo em conta cada situação 

específica e sempre em favor do outro, promovendo-se os processos de ajuda, nomeadamente 

no desenvolvimento do projeto de intervenção. A relação de ajuda variou consoante as 

caraterísticas específicas dos grupos de idosos. A abordagem a grupos que eram mais 

numerosos era diferente de grupos mais reduzidos, a percentagem de idosos com défice 

cognitivo também foi tido em conta, assim como a dinâmica de participação dos elementos 

dos grupos. 

Os recursos disponíveis foram postos a render em benefício da equipa e de todos os 

intervenientes. As limitações pessoais e profissionais foram reconhecidas e superadas em 

equipa, com a preciosa ajuda dos outros profissionais, especialmente das Enfermeiras e com 

muito empenho e força de vontade. 
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As caraterísticas enquanto pessoa tiveram influência na relação profissional 

estabelecida com todos os intervenientes ao longo do estágio. Apesar de algumas mudanças 

de comportamento que as diversas situações exigiram, os traços principais de personalidade 

que marcam as caraterísticas da pessoa, foram mantidos. A determinação, a tranquilidade, a 

confiança, o esforço e o espírito de entreajuda, foram traços pessoais que se refletiram na 

relação profissional. 

As respostas às várias situações que surgiram foram o reflexo da adaptabilidade 

individual em contexto organizacional a cenários que inicialmente se apresentavam como 

incertos e inesperados. Com muita dedicação e com a relação de ajuda que se estabeleceu, 

essas situações foram superadas. A adaptabilidade verificou-se mais nas relações com os 

responsáveis dos MS, nas restrições que por vezes colocavam de espaço e disponibilidade. 

Ao longo do estágio, houve uma crescente conformidade na auto e hetero-perceção, 

através da própria perceção sobre a resposta aos vários contextos que surgiram e a perceção 

de todos os intervenientes. A sintonia estabelecida refletiu-se na avaliação que no final de 

cada atividade os idosos e os responsáveis efetuavam que era coincidente com a do 

Enfermeiro responsável pelo projeto de intervenção.  

Por vezes os sentimentos e emoções foram um obstáculo, devido a questões pessoais e 

familiares o contato com os idosos provocou uma forte carga emocional. A gestão de todos os 

momentos do projeto de intervenção e a vontade de concretizar este passo fundamental do 

percurso académico foram outros entraves. Só com uma boa gestão de cada caso em particular 

foi possível dar uma resposta eficiente.  

Ao longo do estágio surgiram alguns momentos de pressão, fundamentalmente no 

projeto de intervenção, com os idosos e responsáveis dos MS. Na questão das 

disponibilidades para agendar as atividades e a gestão do tempo de estágio, foram os motivos 

de maior pressão, no entanto foram ultrapassados com o diálogo e poder de negociação. Na 

USP, a pressão surgiu algumas vezes, como foi o caso da entrega do plano de atividades e da 

análise do relatório de atividades de saúde escolar, em que a data limite para submissão criou 

alguma tensão mas que foi eficazmente superada.  

O sentido de antecipação de eventuais situações causadoras de conflito foi 

desenvolvido com o desenrolar do estágio. Na aplicação dos questionários, para evitar que 

houvesse desorganização e quebra de privacidade, foi estabelecida uma ordem para que cada 

um pudesse participar de forma individual e tranquila. Além disso foi escolhido um local 
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isolado para salvaguardar a privacidade. No projeto de intervenção, para evitar possíveis 

conflitos, foram explicadas todas as regras inerentes a cada atividade.  

Apenas surgiram pequenas situações de conflito, que foram facilmente ultrapassadas. 

A colaboração dos intervenientes foi fundamental, pois a sua perspetiva permitiu encontrar 

soluções que se tornaram benéficas para todos. Os casos de conflito surgiram das diferenças 

de pensamento e de opinião entre os intervenientes. Nesse sentido foram estabelecidas regras 

essencialmente de respeito pela opinião do outro e com o intuito de gerar consensos. Em 

alguns momentos verificaram-se pequenas situações de conflito que foram superadas com 

diálogo o que permitiu chegar a acordos através de mecanismos de negociação. 

A capacidade de autoconhecimento assumiu um papel central na prática especializada, 

com influência nas relações interpessoais. O reconhecimento e revelação da dimensão do Eu e 

da relação com o outro manifestou-se, em contexto singular, profissional e organizacional. 

Competência D2 – Baseia a sua praxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões 

de conhecimento. 

Os processos de tomada de decisão e as intervenções da prática especializada 

basearam-se em rigorosos e consistentes modelos de conhecimento adquiridos ao longo da 

formação académica e da experiência profissional. Pela sua validade, atualidade e pertinência 

os conhecimentos adquiridos assumiram-se como facilitadores nos processos de 

aprendizagem e agentes ativos na área da investigação.  

O desenvolvimento do projeto de intervenção permitiu a aquisição de novos 

conhecimentos que foram transmitidos aos elementos das equipas. Contribuindo-se para a 

melhoria da prática especializada e para o desenvolvimento da especialidade, procurando a 

obtenção de ganhos em saúde. 

A identificação de uma lacuna no conhecimento apresentou-se como uma 

oportunidade relevante de investigação que foi aproveitada e desenvolvida, com a 

implementação do projeto de intervenção. Os resultados obtidos permitiram identificar outras 

oportunidades de estudo que poderão no futuro dar origem a novas investigações. Na USP, a 

participação na elaboração do plano de atividades permitiu colaborar no diagnóstico das 

necessidades formativas da equipa. A identificação de lacunas no conhecimento levou à 

planificação do projeto: formação, investigação e qualidade. 

A participação na elaboração do relatório de atividades de saúde escolar e na análise 

dos parâmetros antropométricos nas coortes de crianças e jovens nascidos em 2001 e 2008, 
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permitiu colaborar em investigações. Os resultados obtidos em ambos os estudos foram 

analisados em equipa, organizados e estava a ser preparada a sua divulgação, através dos 

meios de comunicação, contribuindo para o conhecimento novo e para o desenvolvimento da 

prática especializada.  

Toda a intervenção realizada durante o estágio teve uma sólida base de conhecimentos 

adquiridos em disciplinas como a enfermagem, mas também da comunicação e da educação. 

O que permitiu desenvolver uma práxis especializada no ambiente de trabalho, com 

valorização da segurança e competência, não colocando em nenhum momento em causa a 

integridade dos intervenientes. 

No desenvolvimento do projeto de intervenção, foi possível interpretar e organizar os 

dados obtidos, tendo-se contribuído para a produção de novo conhecimento e para a evolução 

da enfermagem enquanto ciência. Espera-se divulgar no futuro os resultados mais relevantes, 

através da apresentação em congressos, publicação em revistas e da divulgação através das 

tecnologias de informação. 

No domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais, as tecnologias de 

informação foram fundamentais para a partilha de informação, para estabelecer comunicações 

e importante para divulgar a atividade “Um dia sem cancro”. As tecnologias de informação 

foram importantes na transmissão de informações, nomeadamente com as outras unidades de 

saúde, através de e-mail. Na USP, a partilha de informações procedeu-se através da “nuvem”, 

que funciona como biblioteca digital, onde os alunos das escolas podem ter acesso a 

informações pertinentes como os resultados dos estudos desenvolvidos pela USP. Nas várias 

atividades desenvolvidas, foram utilizados métodos de pesquisa adequados, nomeadamente 

através da biblioteca do conhecimento, “B-on”, e em sites fidedignos como da ARSN, DGS e 

a Organização Mundial de Saúde.  

Todas as oportunidades de aprendizagem foram aproveitadas e rentabilizadas, através 

da tomada de iniciativa, no contexto da UCC, essencialmente no desenvolvimento do projeto 

de intervenção, mas também na participação em reuniões com a equipa, nas atividades de 

saúde escolar e no projeto de intervenção sobre saúde oral e hábitos alimentares das crianças a 

frequentar o 1º ano do 1º ciclo do ensino básico de um agrupamento de escolas em Lousada. 

Na USP, a tomada de iniciativa permitiu participar nas atividades realizadas pelos 

Enfermeiros, mas também permitiu observar as dinâmicas desenvolvidas por outros 

profissionais, de forma a obter uma visão geral do modo de funcionamento de uma USP. 
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Assim, os processos de tomada de decisão e as intervenções seguiram modelos de 

conhecimento válidos, atuais e pertinentes, que facilitaram a aquisição de novos 

conhecimentos. 

G – COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO EEECSP 

Competência G1 – Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a 

avaliação do estado de saúde de uma comunidade. 

O diagnóstico da situação desenvolvido na USP foi a base para a criação do Plano 

Local de Saúde. A análise destes documentos ajudou a identificar as principais necessidades 

em saúde dessa população e estabelecer a rede de causalidade dos problemas de saúde na 

comunidade. Além disso, possibilitou a identificação dos determinantes em saúde, em fatores 

pessoais, sociais, económicos e ambientais, que são determinantes para a conceção de um 

diagnóstico de saúde (OE, 2015b). Também permitiu identificar variáveis socioeconómicas e 

ambientais, com influência nos determinantes em saúde. A verificação das principais causas 

de mortalidade e morbilidade permitiram analisar os determinantes dos problemas em saúde 

da comunidade.  

A análise de indicadores epidemiológicos como as taxas de mortalidade por doenças 

do aparelho circulatório, por doenças cerebrovasculares, por tumores malignos, por doenças 

do aparelho respiratório, a EMV à nascença e aos 65 anos, os óbitos prematuros e os anos 

potenciais de vida perdidos, permitiu verificar a sua influência na determinação dos 

problemas de saúde e a sua relevância para o diagnóstico de saúde. Assim, foi possível 

perceber como se elaboram os indicadores de saúde. 

A informação mais relevante obtida com o diagnóstico de saúde de uma comunidade é 

disponibilizada pela USP, através dos meios de comunicação disponíveis, pelos vários 

serviços, setores e instituições da comunidade. Foi possível participar nessa divulgação.  

Após o diagnóstico de saúde, segue-se o estabelecimento de prioridades. No contexto 

da UCC, esta etapa foi realizada no estágio de enfermagem comunitária, tendo-se estabelecido 

como áreas prioritárias a nutrição e a atividade física nos idosos que integravam o projeto MS 

no concelho de Lousada. Na USP, com a elaboração do plano de atividades, procedeu-se à 

determinação de prioridades, que emergiram da análise do PNS, Programa Regional de Saúde 

do Norte, Perfil Regional de Saúde, Plano Local de Saúde, Perfil Local de Saúde, Diagnóstico 

da Situação do ACeS. A participação nesta atividade permitiu determinar as principais 

prioridades em saúde da comunidade, seguindo as orientações estratégicas do PNS. A 
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contratualização com a ARSN de indicadores surgiu em resposta a uma prioridade em saúde 

identificada pela equipa da USP. 

Os objetivos do plano de atividades visaram dar resposta às necessidades em saúde 

identificadas. A priorização das necessidades em saúde estabelecidas indicou as áreas em que 

mais se justificava a intervenção e abriu o caminho para a formulação dos objetivos e 

estratégias. 

Após a priorização das necessidades segue-se a formulação de objetivos e estratégias. 

Assim, a definição de objetivos no projeto de intervenção, teve em conta a sua mensuração 

para que fosse possível medir mudanças desejáveis em termos de melhoria do estado de saúde 

da comunidade. 

Após a definição de objetivos, foram concebidas estratégias de intervenção que fossem 

exequíveis, coerentes e articuladas com esses mesmos objetivos. Assim, foram desenvolvidas 

duas sessões de educação para a saúde, com um jogo. Os exercícios adaptados para os idosos 

foram outra estratégia importante, assim como a comunicação estabelecida. A intervenção 

individualizada também foi uma estratégia utilizada, assim como as parcerias estabelecidas e 

a divulgação da informação. 

Na USP, na análise dos parâmetros antropométricos nas coortes de crianças e jovens 

nascidos em 2001 e 2008, o objetivo era analisar o índice de massa corporal e as estratégias 

de intervenção eram a divulgação dos resultados e o incentivo às escolas a implementarem 

medidas que promovessem hábitos alimentares saudáveis. Essas medidas serão 

implementadas recorrendo aos meios de comunicação disponíveis de forma a utilizar os 

recursos disponíveis e tendo em conta os aspetos socioculturais da comunidade. No contexto 

da UCC, na elaboração das estratégias para a implementação do projeto de intervenção, foram 

considerados os recursos disponíveis bem como os aspetos socioculturais da comunidade, 

promovendo a interação e participação de todos os intervenientes. 

A consulta do diagnóstico da situação e do Plano Local de Saúde permitiu o 

aprofundamento de conhecimentos no que concerne ao processo de planeamento em saúde e 

permitiu desenvolver competências que contribuíram para o desenvolvimento do projeto de 

intervenção: “Estilo de vida saudável para um envelhecimento feliz”. 

Os problemas de saúde identificados nos idosos que integravam o projeto MS no 

concelho de Lousada estavam relacionados com os estilos de vida, mais especificamente com 

a nutrição e a atividade física. Com vista à resolução destes problemas foi criado o projeto de 

intervenção: “Estilo de vida saudável para um envelhecimento feliz” com as atividades: 
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“Boccia da Alimentação” e “Glória no MS”. A implementação destas intervenções melhorou 

a saúde dos intervenientes e dessa forma contribuiu para atenuar esses problemas de saúde 

pública. 

As intervenções foram concebidas e planeadas para dar resposta aos problemas de 

saúde pública complexos, como a elevada taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares 

e por tumores malignos. Os recursos necessários à consecução das diferentes atividades 

inerentes ao projeto de intervenção foram otimizados e maximizados, tiveram em atenção a 

relação custo-benefício e as orientações das políticas de saúde, nomeadamente os programas 

de saúde: PNS, PNPAS, PNPAF, Programa Nacional para as Doenças Cérebro-

Cardiovasculares e Programa Nacional para as Doenças Oncológicas. 

Com o intuito de realizar uma atividade que proporcionasse impacto e envolvesse a 

comunidade, planeou-se a atividade: “Um dia sem cancro”. Porque o cancro é a uma 

problemática que afeta de uma forma particular a região onde decorreu o projeto de 

intervenção (ARSN, 2014b).  

O Enfermeiro responsável pelo projeto de intervenção desenvolveu a atividade: “Um 

dia sem cancro”, que foi discutida em equipa. Seguiu-se o pedido de autorização para 

realização da atividade à vereadora da CML com o pelouro da ação social. Com o 

consentimento da CML e com o compromisso de cooperação, foi efetuado um pedido de 

colaboração ao departamento de desporto para participarem na atividade. Além disso foi 

sugerido, se tal fosse possível, a disponibilização de um lanche saudável. Com esta atividade 

pretendia-se: envolver a comunidade idosa; proporcionar um momento de convívio; contribuir 

para o sentimento de inclusão; desenvolver as capacidades e competências físicas e 

cognitivas. 

A atividade decorreu no dia 3 de fevereiro de 2017, das 14 horas às 16 horas e 30 

minutos, no âmbito do dia mundial contra o cancro, no auditório municipal de Lousada. O 

Enfermeiro responsável pelo projeto de intervenção realizou uma sessão de educação para a 

saúde, com uma apresentação onde abordou a problemática do cancro, terminada com o jogo: 

“O alimento saudável”. O departamento de desporto da CML participou com uma 

apresentação demonstrando a importância da atividade física na prevenção do cancro e o 

professor de educação física do município desenvolveu exercícios com os idosos. No final foi 

disponibilizado um lanche saudável.  

No estabelecimento desta parceria foi necessário uma grande habilidade nos processos 

de negociação, com a CML, na cedência do auditório municipal e no fornecimento do lanche 
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saudável. E na colaboração do professor de educação física e do departamento de desporto do 

município, que permitiram a participação multissectorial nesta atividade. 

Os principais problemas de saúde dos idosos que integram o projeto MS no concelho 

de Lousada foram identificados. Na atividade desenvolvida no âmbito do dia mundial contra o 

cancro, na presença da vereadora da CML com o pelouro da ação social e da maioria dos 

idosos que participaram no projeto de intervenção, foram referidas algumas das conclusões do 

diagnóstico de saúde. Essa informação será complementada e comunicada no final da 

elaboração do presente relatório para que possam ser tomadas medidas de melhoria de saúde 

destes idosos. Ao longo do projeto de intervenção os responsáveis dos MS e associações de 

caráter social, foram mobilizados para a implementação de hábitos alimentares mais 

saudáveis, e para a prática regular de atividade física. 

Após a apresentação do relatório final de estágio, as informações mais relevantes, 

fundamentadas na evidência científica serão disponibilizadas aos responsáveis 

organizacionais e políticos, como a ARSN, ACeS – Tâmega III Vale do Sousa Norte, CML, 

MS, associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social que dão suporte a estes 

idosos. 

Após a comunicação dos resultados às entidades competentes, espera-se contribuir 

para a atualização do perfil de saúde e assim utilizá-lo como instrumento de monitorização e 

comunicação do estado de saúde da população desta região. 

Assim se realizaram as etapas do planeamento em saúde, em que foi considerada a 

complexidade dos problemas de saúde de uma comunidade. 

O desenvolvimento do projeto de intervenção “Estilo de vida saudável para um 

envelhecimento feliz” permitiu o desenvolvimento das unidades de competência: “formula 

objetivos e estratégias face à priorização das necessidades em saúde estabelecidas” e 

“estabelece programas e projetos de intervenção com vista à resolução dos problemas 

identificados”. Pois no planeamento da intervenção e especificamente para cada atividade 

foram delineados objetivos específicos no sentido de permitir avaliar após intervenção as 

mudanças no que concerne aos estilos de vida, mais especificamente nos domínios nutrição e 

atividade física. 

Competência G2 – Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades. 

A identificação de uma problemática nos idosos, que são um grupo vulnerável, 

conduziu ao desenvolvimento de um projeto de intervenção, que se concretizou em parceria 
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com a autarquia. Nas atividades de saúde escolar, verificou-se a parceria entre as escolas e as 

unidades de saúde, neste caso a UCC. Foi possível participar na implementação do Programa 

de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, dirigida às crianças que são um grupo 

vulnerável. Tal como aconteceu na observação da implementação de um projeto de 

intervenção sobre saúde oral e hábitos alimentares das crianças a frequentar o 1º ano do 1º 

ciclo do ensino básico de um agrupamento de escolas em Lousada. 

Os problemas de saúde desta população emergiram do diagnóstico da situação e 

ganharam mais consistência com a análise do Plano Local de Saúde, tendo-se identificado os 

fatores de risco de saúde desta comunidade específica, relacionados com os estilos de vida 

designadamente a nutrição e a atividade física. Com a mobilização da UCC e da CML foi 

possível intervir e resolver parte destes problemas de saúde do grupo em estudo. Com o 

incentivo e dinamismo criado e com os resultados alcançados, espera-se dar continuidade à 

resolução dos problemas de saúde desta comunidade. 

A obtenção de ganhos em saúde emergiu do projeto de intervenção que na sua 

conceção, planeamento e implementação considerou as especificidades culturais deste grupo 

assim como os hábitos e costumes da região, tendo em vista a consecução de um projeto de 

saúde. Estas particularidades foram observadas nas atividades desenvolvidas. Na que abordou 

a alimentação saudável, tentou-se incutir hábitos alimentares mais saudáveis, como incluir a 

sopa no início da refeição, aumentar o número de refeições e a ingestão de água e diminuir a 

ingestão de bebidas alcoólicas. Na atividade “Glória no MS”, o incentivo à prática da 

caminhada em grupos. 

No processo de capacitação, consideraram-se as necessidades específicas deste grupo 

etário e das suas particularidades e a intervenção fundamentou-se na evidência publicada, mas 

sempre enfatizando a participação ativa dos utentes. 

Foram integrados conhecimentos de disciplinas como a enfermagem, a educação, a 

comunicação e as ciências humanas e sociais. Nomeadamente no desenvolvimento do projeto 

de intervenção que foi concebido e planeado tendo em conta a prevenção, proteção e 

promoção da saúde em vários contextos, nomeadamente no domicílio dos idosos e nos MS.  

A comunicação assumiu um papel preponderante no processo de capacitação, permitiu 

perceber quais as expectativas relativamente à temática abordada e às atividades a 

desenvolver, procurando introduzir melhorias ao nível do projeto de intervenção. Procurou-se 

estabelecer consensos nos vários assuntos abordados, ouvindo todos os intervenientes. Todas 
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as opiniões foram consideradas válidas e com potencial para efetuar alterações nas atividades, 

melhorando a intervenção. 

Na USP foi possível desenvolver as técnicas de comunicação e marketing em saúde. 

Com a participação na divulgação dos resultados de estudos, no jornal regional e através dos 

meios tecnológicos com instituições sociais e políticas. A disseminação da informação 

procedeu-se através dos meios tecnológicos e informáticos, procurando-se a inovação, com a 

“nuvem”, este programa que funciona como biblioteca on-line, permite a procura de 

informação pelos alunos das escolas. A publicação na biblioteca digital foi uma forma de 

transmitir informação importante sobre saúde às escolas. Para isso foram utilizados 

conhecimentos de disciplinas com a educação, comunicação e ciências sociais, além da 

enfermagem. 

Os conhecimentos de disciplinas do ramo da comunicação foram importantes nos 

processos de mobilização e participação das comunidades. Na convocatória para a atividade 

no âmbito do dia mundial contra o cancro, foi desenvolvido um discurso que criasse grande 

expectativa e promovesse a participação nessa atividade. Com o apoio da doutora Cristina 

Moreira e da equipa da UCC Lousada, foi divulgada a atividade através das redes sociais. 

Na transmissão da informação, tendo em vista a capacitação comunitária, foram 

seguidos modelos e estruturas conceptuais no âmbito da promoção e educação para a saúde. O 

Modelo Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in Educational Diagnosis and 

Evaluation - PRECEDE, no planeamento das atividades desenvolvidas no projeto de 

intervenção, onde foram consideradas as opiniões dos intervenientes, o que possibilitou a 

compreensão e a tomada de consciência das principais preocupações da comunidade (Green 

& Kreuter, 1991). Na intervenção personalizada aquando da aplicação dos questionários, foi 

seguido o Modelo de promoção da saúde de Nola Pender, com a abordagem individualizada 

onde se teve em conta os fatores pessoais que têm influência nas caraterísticas de cada um e 

das suas experiências. (Pender et al., 2006). 

Com as estratégias de promoção e educação para a saúde partiu-se para uma 

abordagem ativa, com destaque para a implementação de atividades lúdicas, que motivaram 

os idosos a participar ativamente, contribuindo para o sucesso do projeto de intervenção. 

Após a conclusão do estágio, o projeto de intervenção comunitária foi sistematizado e 

documentado no presente relatório. 

Com a intervenção, foram identificadas necessidades específicas de informação dos 

idosos. Nesse sentido, foram desenvolvidos esforços para atenuar essa lacuna. A temática do 
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cancro foi um desses casos, daí que se tenha optado por realizar a atividade “Um dia sem 

cancro”. 

No desenvolvimento das atividades, a informação transmitida foi gerida e adequada às 

caraterísticas dos intervenientes. A disseminação da informação fez-se pelas vias mais 

simples, como a comunicação verbal, visto as dificuldades deste grupo para aceder a 

instrumentos inovadores como as novas tecnologias. As redes sociais permitiram divulgar a 

atividade “Um dia sem cancro”, pela população em geral, incluindo os meios de comunicação 

social locais, que difundiram o evento. 

As estratégias utilizadas para promover a procura de informação sobre saúde pelos 

idosos passaram pelo incentivo a estarem atentos à comunicação social credível e a procurar 

os serviços de saúde adequados a cada situação. 

A avaliação do processo permitiu perceber que as estratégias de ensino-aprendizagem 

foram apropriadas. Através do interesse demonstrado por todos os intervenientes e pelo 

querer apresentado na participação das atividades. A avaliação de resultado obteve-se através 

dos resultados obtidos no segundo momento de aplicação do questionário, tendo-se verificado 

significativas melhorias nos estilos de vida e mais especificamente ao nível da nutrição e da 

atividade física. 

O desenvolvimento do projeto de intervenção foi possível através do processo de 

capacitação implementado nos grupos de idosos, contribuindo para eles próprios se sentissem 

capazes de contribuir para a obtenção do projeto de saúde desenvolvido e serem eles a dar-lhe 

continuidade, exercendo o seu poder de cidadania. 

Competência G3 – Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito 

comunitário e na consecução dos objetivos do PNS. 

No contexto da USP, participou-se na coordenação dos programas de saúde de âmbito 

comunitário em resposta aos objetivos do PNS e na perspetiva da obtenção de ganhos em 

saúde. Aconteceu na avaliação da taxa de cobertura vacinal e na elaboração do relatório de 

atividades de saúde escolar, integrado no Programa Nacional de Saúde Escolar.  

A participação nos processos de tomada de decisão referentes à conceção, 

implementação e avaliação dos programas de saúde foi uma constante ao longo do estágio. A 

tomada de decisão relacionou-se com as prioridades dos programas implementados, tendo 

como base o Plano Local de Saúde. 
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No contexto da UCC, com o projeto de intervenção, os programas de saúde abordados 

com mais enfoque foram, o PNPAS e o PNPAF. A incidência sobre estes programas 

prioritários para a DGS pendeu-se com a temática e com a intervenção desenvolvida. Foram 

abordados outros programas prioritários como o Programa Nacional para as Doenças 

Cérebro-Cardiovasculares e o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas. 

A participação nas sessões do Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar 

permitiu verificar como se coordena, promove, implementa e monitoriza as atividades 

constantes de um programa de saúde. 

Fundamentando a relevância e especificidades dos diferentes Programas de Saúde e os 

objetivos estratégicos do PNS, as atividades desenvolvidas no projeto de intervenção foram 

ao encontro de duas metas do PNS: Reduzir a mortalidade prematura (≤ 70 anos), para um 

valor inferior a 20% e aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%, 

procurando a obtenção de ganhos em saúde. Assim, o projeto de intervenção guiou-se pelos 

eixos estratégicos do PNS: Cidadania em saúde; Equidade e acesso adequado aos cuidados de 

saúde; Qualidade na saúde; Políticas saudáveis (DGS, 2015). 

Na abordagem aos conteúdos dos programas de saúde, foram utilizadas técnicas de 

intervenção comunitária. A comunicação com uma linguagem adequada às caraterísticas dos 

idosos. A persuasão, que se criou com a relação empática estabelecida, permitiu a 

compreensão da intervenção e o comprometimento. O compromisso assumido, após o 

estabelecimento de objetivos comuns, gerou acordos e permitiu o consenso. A educação que 

procurou a mudança de atitudes, que gerassem comportamentos mais saudáveis. A 

criatividade, no desenvolvimento dos programas, procurando criar novos desafios, provocar 

com algo novo. As atividades lúdicas, dinâmicas, criativas e divertidas, foram a base da 

animação sociocultural. 

Na implementação dos programas de saúde, por vezes as unidades de saúde têm que 

estabelecer parcerias com outras instituições. Foi possível verificar a colaboração entre a UCC 

e as instituições escolares na implementação do Programa de Alimentação Saudável em 

Saúde Escolar.  

Na consecução das atividades dos programas de saúde, foram estabelecidas 

prioridades no sentido de otimizar e maximizar os recursos. O princípio da igualdade e da 

equidade esteve presente na implementação do Programa de Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar. A análise, interpretação e esclarecimento sobre o impacto das intervenções com os 
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diferentes intervenientes comprometidos com a execução deste programa, foi realizado em 

equipa, com a análise dos dados recolhidos. 

A implementação de um projeto de intervenção, que seguiu as diretrizes de programas 

de saúde, permitiu a obtenção de ganhos em saúde. 

Competência G4 – Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico. 

A vigilância epidemiológica consiste num instrumento de grande importância na 

análise, compreensão e explicação dos fenómenos de saúde-doença. O estágio na USP 

permitiu cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico. 

A análise do Plano Local de Saúde que se iniciou na USP permitiu perceber quais os 

fenómenos de saúde-doença que ocorreram na área geodemográfica em estudo. Tendo um 

contributo importante para a definição da temática desenvolvida no projeto de intervenção 

realizado no contexto da UCC. O questionário elaborado e aplicado aos idosos antes e após a 

intervenção permitiu obter dados relevantes sobre os participantes em estudo e analisar a 

evolução dos dados, através da utilização de técnicas estatísticas específicas de cálculo e 

interpretação de medidas epidemiológicas, como a M, a moda, mediana, o DP e a variância. 

Na vigilância epidemiológica que se verifica de uma forma privilegiada na USP, foi 

possível verificar os procedimentos que se devem efetuar numa doença de declaração 

obrigatória e nos casos de tuberculose, além disso foi explicado como funcionava o Sistema 

de Alerta e Resposta Apropriada, que é um programa que permite controlar: as meningites na 

comunidade; o absentismo escolar, face à ameaça de pandemia de gripe em que uma das 

implicações é a evicção escolar; a doença dos legionários em que pode ser necessário 

colaborar com os técnicos de saúde ambiental na avaliação da água. Também foi 

exemplificado o procedimento a adotar nos inquéritos de doenças profissionais na saúde 

ocupacional. Na vacinação, a USP avalia as taxas de cobertura vacinal e comunica às 

unidades de saúde quando as taxas de cobertura estão abaixo do recomendado, para que os 

indivíduos possam ser convocados para serem administradas as vacinas. 

O perfil epidemiológico da área de envolvência do ACeS é importante para a 

priorização na seleção dos indicadores. A sistematização dos indicadores deve ter em conta o 

diagnóstico da situação e as necessidades identificadas, só depois se devem operacionalizar os 

indicadores. Assim, a USP procedeu à contratualização de indicadores com a ARSN para 

analisar os parâmetros antropométricos nas coortes de crianças e jovens nascidos em 2001 e 
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2008, que foram: proporção de crianças com 7 anos, com peso e altura no intervalo [5;7[ 

anos; proporção de jovens com 14 anos, com peso e altura no intervalo [11;14[ anos. A 

sistematização destes indicadores poderá ser importante para definir o perfil epidemiológico 

da área geodemográfica em estudo.  

A USP tem a seu cargo a responsabilidade pela vigilância epidemiológica dos 

fenómenos de saúde-doença e dos seus determinantes. Assim, assume a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de respostas de saúde pública face à ocorrência de ameaças graves para a 

saúde da população.  

Na missão de vigilância epidemiológica desenvolvida pela USP, as tecnologias de 

informação são fundamentais, para o tratamento dos dados e para a divulgação dos resultados. 

Mas também para a obtenção de dados. Assim, para se analisar o índice de massa corporal, os 

dados foram conseguidos através do programa informático SClínico. Pelo Sistema de 

Informação da Administração Regional de Saúde, consegue-se determinar a população 

inscrita no ACeS ou na RN, além disso é possível saber quais as doenças da população e por 

unidade de saúde. Com o Sistema de Informação para as Unidades de Saúde, é possível 

determinar entre outros dados o número de utentes vacinados. 

Assim, o estágio realizado na USP e na UCC permitiu a formação de um profissional 

com capacidade para promover lideranças fortes e motivadoras, com uma participação efetiva 

na obtenção de ganhos em saúde resultante de problemas de saúde identificados e com a 

produção de conhecimento científico, com vista à formação contínua e ao desenvolvimento de 

competências. 

Os objetivos definidos para esta unidade curricular foram atingidos em grande parte 

com a implementação do projeto de intervenção que permitiu consolidar a intervenção 

especializada em enfermagem comunitária junto de um grupo vulnerável como são os idosos. 

O desenvolvimento das atividades direcionadas para os idosos com o intuito de melhorar a 

sua qualidade de vida através dos estilos de vida surgiu através de uma perspetiva de 

abordagem abrangente, integrada e projetiva na fundamentação das práticas em enfermagem 

comunitária. A elaboração do relatório abordou os conteúdos desenvolvidos em contexto de 

estágio de natureza profissional, surgindo como objeto de estudo uma problemática 

identificada no contexto da prática de enfermagem comunitária.  
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4. CONCLUSÕES 

A implementação do projeto de intervenção em que se realizaram atividades 

direcionadas para a promoção de estilos de vida saudáveis, especificamente no que se refere a 

hábitos alimentares e atividade física com idosos que integram o projeto MS no concelho de 

Lousada gerou melhorias significativas no que concerne aos estilos de vida, nomeadamente 

na área da alimentação, com reflexos na nutrição e na atividade física, que foram alvo de 

intervenção. Durante um período de três meses em que se desenvolveu o projeto de 

intervenção foram recolhidos dados em dois pontos no tempo, antes e após a intervenção, que 

permitiram analisar as mudanças em relação aos estilos de vida, que ocorreram na amostra. 

Após a implementação do projeto de intervenção “Estilo de vida saudável para um 

envelhecimento feliz”, pode concluir-se que se verificou um aumento significativo na 

pontuação do questionário “Estilo de Vida Fantástico” o que revela uma melhoria do estilo de 

vida dos idosos. O mesmo se constatou nos domínios como a “Nutrição” e “Atividade física e 

associativismo”, que foram objeto de intervenção. Também nos domínios “Família e amigos”, 

“Álcool e outras drogas”, “Sono e stress”, “Trabalho/Tipo de personalidade”, “Introspeção” e 

“Comportamentos saúde e sexual”, se observou um aumento significativo na pontuação. 

Os resultados relativos à “Frequência Alimentar” após a implementação do projeto de 

intervenção mostram diferenças estatisticamente significativas em dez dos onze nutrientes 

analisados, o que indica uma melhoria no padrão de ingestão alimentar. Também o número de 

refeições diárias aumentou de forma significativa, após a implementação do projeto. Estes 

resultados indicam um aumento da literacia alimentar e nutricional. 

 Quanto à atividade física dos idosos após o projeto de intervenção verificou-se um 

aumento significativo na proporção de idosos que foram classificados como ativos. 

O desenvolvimento do projeto de intervenção permitiu dar resposta aos problemas de 

saúde identificados, dado que contribuiu para a adoção de estilos de vida saudáveis e 

consequentemente obtenção de ganhos em saúde e um envelhecimento saudável. 

Apesar dos resultados alcançados, deve considerar-se o efeito da “desejabilidade 

social da resposta”, que pode de alguma forma ter enviesado os resultados pós intervenção, 

nomeadamente por apenas ter decorrido um mês entre a implementação do projeto de 

intervenção e o segundo momento de recolha de dados. Não foi possível prolongar mais o 

tempo devido ao espaço temporal em que decorreu o estágio. Esta pode ser considerada como 

uma limitação do estudo. 
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A nível comunitário, a existência de movimentos ou associações, é fundamental, pois 

as unidades de saúde poderão estabelecer parcerias, no sentido de desenvolverem atividades 

que promovam a saúde da comunidade, especialmente dos grupos vulneráveis. Assim, as 

unidades de saúde, nomeadamente as UCC em parceria com as autarquias, deveriam 

programar de forma sistematizada atividades dirigidas à promoção de estilos de vida 

saudáveis, incentivando a participação de grupos de idosos. 

A implementação do projeto de intervenção em onze espaços diferentes do MS e a 

diferença do número de participantes em cada um dos locais, pode apresentar-se como um 

constrangimento para o estudo. Assim, talvez tivesse sido interessante, procurar que pelo 

menos uma das atividades do projeto de intervenção tivesse sido desenvolvida num espaço 

onde estivessem reunidos todos os idosos. 

Analisando todo o percurso propõem-se intercalar os períodos de estágio entre a USP 

e a UCC de forma a alargar o período temporal entre o final da intervenção e a aplicação do 

questionário no segundo momento de recolha de dados. Para tal, teria de se ter procedido à 

elaboração dos pedidos para a realização do estudo antecipadamente, para que as autorizações 

fossem concedidas em tempo útil. 

Apesar das dificuldades que surgiram foi possível superá-las e assim elaborar este 

relatório de estágio, que além de um elemento de avaliação, pretende ser uma ferramenta de 

grande utilidade para o ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte. 

As principais conclusões serão transmitidas às entidades competentes e parceiros 

sociais com o intuito de que novas intervenções possam ser desenvolvidas procurando a 

melhoria da saúde das populações. 

Futuramente proceder-se-á a publicações em congressos e em revistas de referência. 
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Apêndice A 

“Boccia da alimentação” 

Objetivos: 

- Explorar conceitos chave sobre alimentação saudável de forma lúdica; 

- Desenvolver competências para a adoção de uma alimentação saudável. 

Descrição: 

- Número de participantes: de acordo com o número de elementos que aceitem participar na 

atividade, em cada “Movimento Sénior”; 

- Faixa etária: ≥ 65 anos; 

- Número de equipas: 2 ou 3, de acordo com o número de participantes. 

Regras: 

- Constituição dos grupos; 

- Seleção do nome da equipa; 

- Eleição do porta-voz da equipa; 

- É apresentado um alimento e o seu peso. Cada equipa tem que dizer o número de pacotes de 

açúcar ou sal pelo qual é constituído o alimento. A que obtiver o valor real, ou mais próximo 

começa o jogo. Em caso de empate, apresenta-se outro alimento e assim sucessivamente até 

que se verifique um desempate; 

- Faz-se uma questão à equipa que inicia o jogo. Em caso de acerto, faz-se nova questão e 

regista-se um ponto. E assim sucessivamente até que a equipa que está a jogar erre uma 

questão. Passa a vez à outra equipa e coloca-se uma nova questão; 

- Ganha o jogo a equipa que conquistar mais pontos.  

Material: 

- Roda dos alimentos; 

- Alimentos; 

- Pacotes de açúcar. 

Educação para a saúde: 

Cada uma das questões colocadas, quer sejam correta ou incorretamente respondidas, serão 

alvo de explicação e esclarecimento de dúvidas, com o intuito de promover a saúde dos idosos 

que participam na intervenção. 

Questões: 

1 – É geralmente mais adequado do ponto de vista nutricional: 

Pão fresco. 

Pão conservado. 

Pão embalado. 

2 – São opções alternativas ao pão: 

Bolachas de chocolate. 

Bolo.  

Bolachas “Maria”, bolachas de água e sal, cereais de pequeno-almoço e tostas. 
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3 – São uma alternativa ao leite: 

 Os sumos. 

 Os iogurtes. 

 Os biscoitos. 

4 – Deve consumir maior quantidade de: 

Carne, pescado e ovos. 

Hortícolas. 

Gorduras e óleos. 

5 – O consumo diário de carne, pescado e ovos recomendado para a população em geral é de: 

Menos de 90g por dia. 

90 g por dia. 

Mais de 90 g por dia. 

6 – A alimentação rica em gorduras: 

 É benéfica para a saúde. 

 Pode provocar doenças, incluindo o colesterol. 

 É aconselhada para os idosos. 

7 – Os ovos são ricos em proteínas e podem substituir a carne e o pescado: 

 Sim. 

 Não. 

8 – Em pessoas saudáveis, é considerado adequado ingerir: 

Até um ovo por dia, em substituição de carnes “vermelhas”, gorduras e enchidos. 

Um ovo por semana. 

Até um ovo por dia, sem restrições alimentares. 

9 – Deve consumir maior quantidade de: 

Cereais e derivados e tubérculos. 

Lacticínios. 

Leguminosas. 

10 – Deve ingerir maior quantidade de: 

 Gordura e óleos. 

 Carne, pescado e ovos. 

 Lacticínios. 

11 – As refeições do almoço e do jantar:  

Devem iniciar-se com um prato de sopa de legumes. 

Devem terminar com um prato de sopa de legumes. 

Não devem incluir sopa de legumes. 

12 – O maior grupo da roda dos alimentos é: 

 Cereais e derivados e tubérculos. 

 Frutas. 

 Carne, pescado e ovos. 

13 – São alimentos perfeitos para obter proteínas que substituem a carne e o pescado: 

O óleo e o azeite. 

O pão e as bolachas. 

Os laticínios (queijo fresco), arroz com feijão e massa com grão. 
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14 – A sua bebida de eleição deve ser: 

 O vinho maduro. 

 A água. 

 A cerveja. 

15 – Ao longo do dia deve beber água: 

 Apenas às refeições principais. 

 No máximo duas vezes. 

 De forma regular ao longo do dia, em pequenas quantidades de cada vez e 

frequentemente. 

16 – A quantidade água que deve beber por dia é: 

 0,5 litro a 1 litro. 

 1 litro a 1,5 litro. 

 1,5 litro a 2 litros. 

17 – Deve restringir o consumo de alimentos:  

Com uma elevada quantidade de gordura e/ou açúcar. 

Frutas. 

Hortícolas. 

18 – O menor grupo da roda dos alimentos é: 

 Leguminosas e derivados. 

 Lacticínios. 

 Gorduras e óleos. 

19 – O pequeno-almoço: 

 Deve ser realizado na 1ª meia hora do dia. 

 Pode ser evitado. 

 Deve ser realizado até uma hora antes do almoço. 

20 – O pequeno-almoço deve ser: 

Uma refeição rápida. 

Completo, variado e equilibrado. 

Uma refeição com apenas um alimento. 

21 – A sopa: 

 Deve fazer parte de uma refeição completa, equilibrada e saudável. 

É prejudicial para quem tem o colesterol elevado. 

Contribui para a ingestão de uma grande quantidade de gorduras. 

22 – A sopa deve ser ingerida: 

 Antes do prato principal. 

 Depois do prato principal. 

23 – A sopa apresenta: 

Elevado valor nutricional. 

Carência de vitaminas e minerais. 

Alto valor calórico. 

24 – A sopa pode ser o único prato da refeição: 

 Sim. 

 Não. 
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25 – Deve fazer ao longo do dia: 

Uma refeição principal. 

Duas refeições principais.  

Três refeições principais. 

26 – O período máximo que deve estar sem se alimentar não deve ser superior a: 

 5h. 

 3,5h. 

 4,5h. 

27 – Deve consumir maior quantidade de: 

 Frutas. 

 Carne, pescado e ovos. 

 Cereais e derivados e tubérculos. 

28 – Deve incluir cereais como pão de mistura ou integral, arroz e massas nas refeições 

principais:  

Diariamente. 

Uma vez por semana. 

Até três vezes por semana. 

29 – Deve ingerir produtos hortícolas em abundância, de diferentes cores e texturas: 

Em apenas uma refeição principal. 

Em dias alternados. 

Ao almoço e ao jantar. 

30 – Os produtos hortícolas devem fazer parte: 

 Apenas da sopa. 

 Apenas do prato principal. 

 Da sopa e do prato principal. 

31 – Deve ingerir diariamente: 

1 a 2 porções de fruta. 

Pelo menos 1 porção de fruta. 

3 a 5 porções de fruta. 

32 – A sua preferência para a sobremesa deve ser: 

 Bolo com pouco açúcar. 

 Doces caseiros. 

 Uma a duas peças de fruta.  

33 – A fruta deve ser ingerida: 

 Apenas como sobremesa. 

 Apenas nos intervalos entre as refeições principais. 

 Como sobremesa e nos intervalos entre as refeições principais. 

34 – Em alternativa à água deve ingerir: 

Vinho maduro. 

Infusões de ervas ou chás sem açúcar. 

Bebidas açucaradas. 

35 – Consuma lacticínios:  

Uma vez por dia. 

Duas vezes por dia. 

Cinco vezes por dia. 
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36 – O sal de mesa deve: 

 Ser consumido sem restrições. 

 Ser evitado. 

 Ser consumido sem restrições apenas nas refeições principais. 

37 – O consumo de vinho e/ou cerveja: 

 É prejudicial para a saúde. 

 É benéfico se for consumido em pequenas quantidades às refeições principais.  

 É benéfico independentemente da quantidade. 

38 – A quantidade de consumo de vinho e/ou cerveja deve ser: 

 1 copo pequeno por dia para as mulheres e 2 copos pequenos para os homens. 

 1 copo pequeno a cada refeição principal para as mulheres e 2 copos pequenos para os 

homens. 

 Até 3 copos pequenos por dia para as mulheres e 5 copos pequenos para os homens. 

39 – Inclua nas refeições principais, pescado:  

Duas ou mais vezes, por semana. 

Uma vez por semana. 

Uma vez de duas em duas semanas. 

40 – Inclua nas refeições principais, carne de aves e coelho:  

Duas vezes por semana. 

Uma vez por semana. 

Uma vez de duas em duas semanas. 

41 – Deve consumir leguminosas secas e frescas (feijão, grão-de-bico, lentilhas, chícharo, 

fava, ervilha): 

Mais de duas vezes por semana.  

Uma vez por semana. 

Uma vez de duas em duas semanas. 

42 – Deve ingerir carnes vermelhas: 

Diariamente. 

Uma a duas vezes por semana. 

Em dias alternados. 

43 – Deve ingerir carnes processadas (fiambre, enchidos, presunto e outros produtos de 

charcutaria): 

Diariamente. 

Uma a duas vezes por semana. 

Menos de uma vez por semana. 

44 – Consuma lacticínios: 

Com baixo teor de gordura (meio-gordo ou magro). 

Com elevado teor de gordura (gordo). 

45 – No pequeno-almoço deve incluir pão escuro ou de mistura ou cereais integrais sem 

adição de açúcar? 

Não, porque o pequeno-almoço deve ser uma refeição leve. 

Sim, porque são excelentes fornecedores de energia e fibras. 

Não, porque são indigestos. 

 

 



 

104 

46 – Deve incluir fruta fresca ou em sumo natural, ao pequeno-almoço? 

Sim, adicionando açúcar. 

Não, porque apenas se deve ingerir como sobremesa. 

Sim, não adicionando açúcar. 

47 – Nos intervalos entre as principais refeições, não deve consumir: 

Fruta fresca. 

Iogurte ou meia chávena de leite com baixo teor de gordura (meio-gordo ou magro). 

Grandes porções de pão escuro ou de mistura. 

48 – Alimentos com muita gordura como, toucinho, pastas de fígado, chocolates, massas 

folhadas, rissóis, croquetes e produtos de pastelaria: 

 São totalmente proibidos. 

 Podem ser consumidos esporadicamente. 

 Podem ser consumidos frequentemente. 

49 – O consumo diário de frutos, hortaliças e legumes, deve ser: 

No máximo 100g. 

No máximo 300g. 

No mínimo 400g. 

50 – As saladas no prato a acompanhar o almoço e o jantar: 

 Devem ser evitadas se já estiverem presentes outros hortícolas. 

 Devem ser consumidas, mesmo que estejam presentes outros hortícolas. 

 Devem ser evitadas. 

51 – Procure consumir hortícolas:  

Com cores vivas. 

Congelados. 

Com cheiro desagradável. 

52 – O consumo de açúcares simples: 

 Deve ser evitada. 

 É importante para uma alimentação saudável. 

 Previnem o aparecimento da diabetes. 

53 – O consumo de produtos açucarados (produtos de confeitaria e pastelaria, gelados, 

chocolates, gomas, rebuçados, caramelos, frutos cristalizados, mel, sobremesas açucaradas e 

marmeladas) deve: 

 Ser diário. 

 Esporádico. 

 Sempre que lhe apeteça. 

54 – Os refrigerantes e sumos de frutos artificiais devem: 

Ser evitados porque são ricos em açúcar. 

Ser consumidos diariamente porque são uma importante fonte de energia. 

Ser consumidos diariamente porque podem substituir a água. 
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55 – O consumo diário de sal deve ser: 

Inferior a 5g. 

Entre 5 a 10g. 

Superior a 10g. 

56 – A ingestão de águas minerais gaseificadas: 

Deve ser frequente, porque são ricas em açúcar. 

Deve ser moderada, porque são ricas em sal. 

Deve ser frequente, porque são ricas em sal. 

57 – Na escolha de fruta e hortícolas deve preferir:  

Sempre os da época. 

Os congelados. 

Os fora da época. 

58 – Uma alimentação saudável e equilibrada deve incluir alimentos: 

 De 5 dos 7 grupos da roda dos alimentos. 

 Dos 4 maiores grupos da roda dos alimentos. 

 De todos os grupos da roda dos alimentos. 

59 – A alimentação, em particular o consumo regular de frutos e hortícolas: 

É uma das principais recomendações para a prevenção de cancro. 

Provoca o aumento do colesterol. 

Piora as dores articulares. 

60 – A realização de uma alimentação variada, equilibrada e completa: 

 Acelera o aparecimento de artroses. 

Previne a diabetes. 

Aumenta a tensão arterial. 

61 – A prática de uma alimentação saudável está associada:  

À prevenção de doenças crónicas. 

Ao aparecimento precoce de cancros. 

Ao aumento de peso. 

62 – A adoção de uma alimentação variada, equilibrada e completa: 

 Previne as doenças cérebro-cardiovasculares. 

 Favorece o aparecimento precoce das doenças cérebro-cardiovasculares. 

 Piora o prognóstico das doenças cérebro-cardiovasculares. 

63 – A obesidade pode ser evitada e combatida: 

 Com uma alimentação rica em açúcares e gorduras. 

 Com uma alimentação equilibrada. 

 Ingerindo pouca quantidade de água. 

64 – Para garantir a prática de uma alimentação saudável é essencial: 

Planear todas as suas refeições de forma atempada. 

Decidir as refeições quando as vai preparar. 

Ir às compras todos os dias. 
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65 – Os produtos frescos podem ser comprados:  

De duas em duas semanas. 

Uma vez por mês. 

Uma vez por semana. 

66 – Na escolha de frutas e hortícolas deve preferir sempre os da época, porque: 

São nutritivamente mais ricos. 

São mais saborosos. 

Têm melhor aspeto. 

67 – São uma mais-valia nutricional os produtos: 

Frescos. 

Processados. 

Congelados. 

68 – É possível preparar refeições sem carne ou pescado mantendo o equilíbrio nutricional: 

 Sim. 

 Não. 

69 – Na preparação de pratos de carne e peixes, deve:  

Retirar a pele e gorduras visíveis. 

 Manter a pele e gorduras visíveis. 

 Preservar intacto até ser servido. 

70 – Deve basear a sua alimentação: 

Na variedade e na abundância de alimentos de origem vegetal. 

Na moderação de alimentos de origem vegetal.  

Na variedade e na abundância de alimentos de origem animal. 

71 – Deve privilegiar o consumo de: 

Produtos alimentares locais, frescos e sazonais. 

Produtos processados. 

Produtos locais fumados. 

72 – Deve cozinhar bem os alimentos, especialmente:  

Carne, peixe e ovos. 

 Fruta e hortícolas. 

 Leite e derivados. 

73 – Na sopa, as vitaminas e minerais: 

 Evaporam-se. 

 São desperdiçadas. 

 São aproveitadas. 

74 – Pode proceder-se ao reaquecimento dos alimentos já cozinhados: 

As vezes que forem necessárias. 

Até três vezes. 

Apenas uma vez. 
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75 – No reaquecimento, os alimentos de base líquida, como sopa e guisados devem ferver 

durante: 

Dez segundos. 

Pelo menos um minuto. 

Trinta segundos. 

76 – Na sua alimentação deve preferir: 

Estufados, cozidos, grelhados. 

Assados. 

Fritos. 

77 – Para conferir sabor aos alimentos deve utilizar: 

Sal. 

Especiarias, ervas aromáticas e condimentos. 

Óleo. 

78 – O exagero no tempo de confeção dos alimentos provoca: 

 A melhoria dos valores nutricionais dos alimentos. 

A perda do valor nutricional dos alimentos. 

Não tem qualquer interferência no valor nutricional dos alimentos. 

79 – Na preparação das suas refeições deve evitar: 

 As sopas ricas em produtos hortícolas e leguminosas. 

Os ensopados, as caldeiradas e os assados com pouca gordura.  

Os refogados e os fritos.  

80 – Ao confecionar os alimentos; opte por processos que requerem:  

Maior quantidade de gordura, como fritar. 

Menor quantidade de gordura, como cozer, grelhar, estufar ou “em cru”. 

Menor quantidade de gordura, como fritar. 

81 – Ao assar no forno: 

Adicione pouca gordura, preferencialmente azeite. 

Adicione pouca gordura, preferencialmente óleo. 

Adicione muita gordura, preferencialmente azeite. 

82 – Os molhos muito gordurosos, especialmente os de preparação industrial (maionese, 

mostarda, molhos com adição de natas): 

 Devem ser consumidos diariamente. 

Devem ser evitados. 

Devem ser consumidos em substituição do azeite. 

83 – Dê preferência: 

A carnes magras (aves e coelho). 

A carnes de mamíferos (porco). 

A carnes com gordura. 

84 – Para cozinhar e temperar os alimentos, dê preferência: 

 Ao azeite. 

 Ao óleo. 

 Ao sal. 
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85 – O consumo de sal deve ser: 

 Aumentado. 

 Mantido. 

 Substituído por ervas aromáticas e especiarias em quantidades moderadas. 

86 – A carne fresca deve estar: 

Em qualquer lugar desde que seja seco e arejado. 

Sempre em equipamentos de refrigeração. 

Em equipamentos de refrigeração se não for consumida nos dois primeiros dias. 

87 – As conservas ou enlatados, depois de abertos, se não forem utilizados na sua totalidade 

devem:  

Ser armazenados no frigorífico, no mesmo recipiente. 

Ser deitados fora. 

Ser armazenados no frigorífico, noutro recipiente apropriado. 

88 – Os alimentos que não necessitam de conservação no congelador ou no frigorífico devem 

ser armazenados: 

Num local que deve ser fresco, seco e sem exposição solar. 

Num local húmido e seco. 

Num local seco e com exposição solar. 

89 – As carnes conservam-se no frigorífico: 

Durante um mês. 

Até uma semana. 

Até três dias. 

90 – O período adequado de conservação do peixe fresco no frigorífico é: 

Um dia. 

Três dias. 

Uma semana. 

91 – O frigorífico com excesso de alimentos provoca: 

Uma melhoria na conservação dos alimentos. 

Uma inadequada conservação dos alimentos. 

Não tem influência na conservação dos alimentos. 

92 – A temperatura recomendada para alimentos no congelador é: 

0 graus Celsius. 

-18 graus Celsius. 

-5 graus Celsius. 

93 – O tempo de conservação recomendado para o pão no congelador é: 

1 mês. 

3 meses. 

1 ano. 

94 – O tempo de conservação recomendado para hortícolas no congelador é: 

1 mês. 

3 meses. 

1 ano. 
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95 – Quanto mais tempo os alimentos passarem no congelador: 

Melhor é o sabor. 

Perdem sabor, cor, textura e valor nutricional. 

Ficam com cores mais atrativas. 

96 – Deve colocar os alimentos confecionados no frigorífico ou no congelador: 

 Quando estiverem à temperatura ambiente. 

 Após estarem confecionados. 

 Depois de se trocar de recipiente. 

97 – Se os alimentos estiverem bem confecionados, conservam-se bem e com qualidade no 

frigorífico: 

 Durante uma semana. 

 Durante três dias. 

 Durante um dia. 

98 – Ao retirar os alimentos do congelador, pode: 

Reaquecer até três vezes. 

Não reaquecer mais do que uma vez. 

Reaquecer as vezes que forem necessárias. 

99 – O peixe ultra congelado pode ser uma alternativa segura e perfeitamente aceitável como 

substituto do peixe fresco? 

 Sim. 

 Não. 

100 – O peixe congelado é uma opção vantajosa do ponto de vista da segurança alimentar e 

da qualidade? 

 Sim. 

 Não. 
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Apêndice B 

“Glória no MS” 

Objetivos: 

- Explorar conceitos chave sobre atividade física de forma lúdica; 

- Desenvolver competências para a prática regular de atividade física; 

- Realizar atividade física com exercícios apropriados para os idosos. 

Descrição: 

- Número de participantes: de acordo com o número de elementos que aceitem participar na 

atividade, em cada “Movimento Sénior”. 

- Faixa etária: ≥ 65 anos. 

- Número de equipas: 2 ou 3, de acordo com o número de participantes. 

Regras: 

- Constituição dos grupos; 

- Seleção do nome da equipa; 

- Eleição do porta-voz da equipa;  

- Cada equipa lança o dado. A que obtiver maior pontuação será a primeira a jogar. Em caso 

de empate, ambas as equipas lançam novamente o dado, até haver desempate; 

- A equipa que iniciar o jogo lança o dado e deve avançar o número de casas indicado; 

- Se a casa for uma pergunta, os elementos do grupo devem responder a uma pergunta. A 

solução deve ser discutida e o porta-voz deve dar a resposta do grupo. A equipa tem no 

máximo 1 minuto para dar uma resposta. Em caso assertivo somam 10 pontos. Em caso 

negativo a resposta passa para o grupo seguinte que tem apenas 10 segundos para responder. 

Se acertarem somam 10 pontos, se errarem a pergunta passa para o grupo seguinte (se 

houver), e assim sucessivamente até algum grupo acertar; 

- Se a casa for um desafio de grupo, todos os elementos devem participar, se for individual, o 

grupo deve eleger o elemento que fará o exercício, não podendo a mesma pessoa ser 

selecionada mais que uma vez. Se o exercício for bem executado, a equipa soma 10 pontos, se 

for mal executado, passa para a equipa seguinte. Se efetuar corretamente o exercício a equipa 

soma 10 pontos, caso contrário passa para a terceira equipa (se houver), se realizar 

corretamente o exercício a equipa soma 10 pontos, caso contrário, avança-se para novo 

lançamento do dado; 

- Para além da pontuação das perguntas e desafios, as equipas recebem pontos de acordo com 

a ordem de chegada ao fim do jogo. A primeira equipa a chegar ganha 60 pontos, a segunda 

equipa 50 pontos, e a terceira 40 pontos. Quem obtiver maior pontuação ganha o jogo; 

-Existem três tipos de casas: 

- Casas com perguntas. 

- Casas com desafios, individuais ou de grupo, exigindo a realização de atividade física. 

- Casas especiais: 

 - Casa “idoso ativo” (amarela) – permite à equipa lançar novamente o dado (6, 

20, 38 e 50). 
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 - Casa “idoso feliz” (verde) – permite à equipa avançar casas (10 avança para a 

16 e 34 avança para a 44). 

 - Casa “idoso sedentário” (vermelha) – a equipa recua casas (30 recua para a 22 

e 56 recua para a 48). 

Materiais: 

- Bastão; 

- Bola; 

- Cadeira 

- Dado; 

- Pinos; 

- Jogo “Glória no Movimento Sénior”. 

Educação para a saúde: 

Após a resposta dos idosos a cada uma das questões colocadas, quer sejam corretamente 

respondidas ou não, será apresentada e fundamentada a resposta correta e serão esclarecidas 

possíveis dúvidas, com o intuito de promover a saúde dos idosos que participarem na 

intervenção. A atividade terminará com uma sessão que inclui todos os exercícios e na qual 

participarão todos os idosos. 

Casas: 

1 – Pergunta I - Para envelhecer de forma saudável deve: 

 Praticar atividade física esporadicamente. 

Manter uma prática regular de atividade física. 

 Praticar atividade física quando estiver bom tempo. 

2 – Exercício I (Individual) - Promover o movimento da cintura escapular (ombro). 

I) Segurar o bastão ao nível da cintura escapular com as palmas das mãos viradas para baixo; 

II) Elevar os membros superiores em extensão por cima da cabeça; 

III) Executar o movimento 5 vezes. 

3 – Pergunta II - A atividade física adequada: 

Previne e controla patologias degenerativas, como a diabetes e a osteoporose.  

Provoca o aparecimento precoce de patologias, como a osteoporose. 

Provoca o aumento da tensão arterial. 

4 – Exercício II (Individual) - Promover a capacidade visuomotora e equilíbrio. 

I) Segurar a bola ao nível do peito; 

II) Lançar a bola ao ar e agarrar a mesma com as duas mãos; 

III) Executar o exercício 3 vezes sem deixar a bola cair ao chão. 

5 – Pergunta III - A prática regular de atividade física: 

 Tem um papel importante no controlo de doenças cardiovasculares. 

 Prejudica o controlo de doenças cardiovasculares. 

 Não tem qualquer influência no controlo das doenças cardiovasculares. 

6 – Casa “idoso ativo” (amarela) - Novo lançamento do dado. 
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7 – Exercício III (Individual) - Promover o movimento das articulações e músculos dos 

membros inferiores. 

I) Os idosos encontram-se em pé com os apoios à largura dos ombros e as mãos apoiadas no 

encosto da cadeira; 

II) Afastar lateral e alternadamente os membros inferiores; 

III) Executar o exercício, 6 vezes (3 vezes cada membro inferior). 

8 – Pergunta IV - No idoso, a prática de atividade física: 

 Requer a avaliação pelo treinador. 

 Não é aconselhável qualquer avaliação. 

 Deve ser avaliado por um profissional de saúde. 

9 – Exercício IV (Individual) - Promover o movimento das articulações e músculos dos 

membros inferiores. 

I) Em pé: com os apoios à largura dos ombros e as mãos apoiadas no encosto da cadeira; 

II) Alternadamente: elevar os calcanhares à retaguarda; 

III) Realizar o movimento 10 vezes (5 com cada membro inferior). 

10 – Casa “idoso feliz” (verde) - Avança para a casa 16. 

11 – Pergunta V - Os exercícios físicos recomendados para a pessoa idosa: 

 São específicos e têm que ser adequados. 

 São iguais a todas as outra idades. 

 São iguais aos desenvolvidos pelas crianças. 

12 – Exercício V (Grupo) - Estimular a dinâmica de grupo, coordenação motora e as 

relações entre pares. 

I) Em pé: apoiam as mãos nos ombros do colega e colocam o membro inferior em extensão 

lateral. 

13 – Pergunta VI - Um programa de atividade física para os idosos, deve ter uma 

frequência média de: 

Uma vez por semana. 

Duas a três vezes por semana. 

Uma vez de duas em duas semanas. 

14 – Exercício VI (Grupo) - Estimular a dinâmica de grupo, coordenação motora e as 

relações entre pares. 

I) Em pé: dar as mãos ao colega e acompanhar os movimentos dos membros superiores 

propostos. Exemplos de exercícios: realizar círculos, flexão e extensão, elevar e baixar os 

membros superiores, entre outros movimentos; 

II) Executar 4 movimentos. 

15 – Pergunta VII - O intervalo de descanso e recuperação física entre as sessões de 

atividade física, deve ser de: 

12 a 24 horas. 

24 a 48 horas. 

48 a 72 horas. 
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16 – Exercício VII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Entrelaçar os dedos e colocar as palmas das mãos viradas à frente do corpo; 

II) Efetuar extensão dos membros superiores; 

III) Manter o alongamento pelo menos 10 segundos. 

17 – Pergunta VIII - Idealmente a duração das sessões de atividade física varia entre: 

10 a 20 minutos. 

20 a 40 minutos. 

40 a 60 minutos. 

18 – Exercício VIII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Entrelaçar os dedos e colocar as palmas das mãos acima da cabeça; 

II) Efetuar extensão dos membros superiores; 

III) Manter o alongamento pelo menos 10 segundos. 

19 – Pergunta IX - Cada exercício de um programa para idosos não deve ultrapassar: 

  As 10 repetições. 

 As 15 repetições. 

 As 20 repetições. 

20 – Casa “idoso ativo” (amarela) - Novo lançamento do dado. 

21 – Exercício IX (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Entrelaçar os dedos com as palmas das mãos viradas para cima; 

II) Com os membros superiores elevados acima da cabeça, inclinar o tronco para a direita 

durante 10 segundos e depois para a esquerda durante 10 segundos. 

22 – Pergunta X - O tempo de recuperação entre séries do mesmo movimento deve ser: 

 30 segundos. 

 1 a 2 minutos. 

 2 a 3 minutos. 

23 – Exercício X (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Colocar os dedos da mão direita no ombro direito e com a mão esquerda elevar o cotovelo, 

até a amplitude articular o permitir; 

II) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro superior. 

24 – Pergunta XI - Recomenda-se que numa sessão de atividade física com idosos, se 

inicie:  

Com a realização de exercícios de flexibilidade. 

Com a realização de exercícios de alongamento. 

Com qualquer tipo de exercícios, desde que adequados aos idosos. 
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25 – Exercício XI (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Esticar o membro superior direito à frente do corpo e pressionar com a mão esquerda os 

quatro dedos da mão direita para baixo, até a amplitude articular o permitir; 

II) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro superior. 

26 – Pergunta XII - Recomenda-se que uma sessão de atividade física com idosos, 

termine:  

Com a realização de exercícios de flexibilidade. 

Com a realização de exercícios de alongamento. 

Com qualquer tipo de exercícios, desde que adequados aos idosos. 

27 – Exercício XII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Apoiar a mão direita no tríceps braquial e pressionar o membro superior esquerdo em 

direção ao peito, até a amplitude articular o permitir; 

II) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro superior. 

28 – Pergunta XIII - A atividade física é essencial para: 

A saúde e o bem-estar. 

O agravamento de doenças. 

Para o aparecimento precoce de algumas doenças. 

29 – Exercício XIII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Os idosos encontram-se em pé, com as mãos na cintura pélvica; 

II) Avançar o membro inferior direito e fletir o mesmo à frente do corpo; 

III) De seguida colocar o outro membro inferior em extensão, com o calcanhar apoiado no 

solo; 

IV) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro inferior. 

30 – Casa “idoso sedentário” (vermelha) - Recua para a casa 22. 

31 – Pergunta XIV - É fundamental para um estilo de vida saudável: 

 Atividade física uma vez por semana. 

 Atividade física quando sente mal-estar. 

Atividade física adequada. 

32 – Exercício I (Individual) - Promover o movimento da cintura escapular (ombro). 

I) Segurar o bastão ao nível da cintura escapular com as palmas das mãos viradas para baixo; 

II) Elevar os membros superiores em extensão por cima da cabeça; 

III) Executar o movimento 5 vezes. 

33 – Pergunta XV - A prática regular de atividade física: 

Não tem qualquer tipo de benefício. 

Tem benefícios físicos, sociais e mentais. 

Tem apenas benefícios físicos. 
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34 – Casa “idoso feliz” (verde) - Avança para a casa 44. 

35 – Exercício II (Individual) - Promover a capacidade visuomotora e equilíbrio. 

I) Segurar a bola ao nível do peito; 

II) Lançar a bola ao ar e agarrar a mesma com as duas mãos; 

III) Executar o exercício 3 vezes sem deixar a bola cair ao chão. 

36 – Pergunta XVI - A atividade física é fundamental para: 

O controlo do peso. 

Não tem influência no controlo do peso. 

Aumentar a massa gorda do organismo. 

37 – Exercício III (Individual) - Promover o movimento das articulações e músculos dos 

membros inferiores. 

II) Os idosos encontram-se em pé com os apoios à largura dos ombros e as mãos apoiadas no 

encosto da cadeira; 

II) Afastar lateral e alternadamente os membros inferiores; 

III) Executar o exercício, 6 vezes (3 vezes cada membro inferior). 

38 – Casa “idoso ativo” (amarela) - Novo lançamento do dado. 

39 – Pergunta XVII - A atividade física pode: 

Reduzir os sintomas de depressão. 

Agravar os sintomas de depressão. 

Provocar sintomas de depressão. 

40 – Exercício IV (Individual) - Promover o movimento das articulações e músculos dos 

membros inferiores. 

I) Em pé: com os apoios à largura dos ombros e as mãos apoiadas no encosto da cadeira; 

II) Alternadamente: elevar os calcanhares à retaguarda; 

III) Realizar o movimento 10 vezes (5 com cada membro inferior). 

41 – Pergunta XVIII - A prática de atividade física regular: 

Aumenta o risco de morte prematura. 

Reduz o risco de morte prematura. 

Provoca sintomas de morte prematura. 

42 – Exercício V (Grupo) - Estimular a dinâmica de grupo, coordenação motora e as 

relações entre pares. 

I) Em pé: apoiam as mãos nos ombros do colega e colocam o membro inferior em extensão 

lateral. 

43 – Pergunta XIX - A atividade física regular e adequada: 

Piora os valores da tensão arterial. 

Provoca o aparecimento precoce da hipertensão. 

Ajuda a prevenir/reduzir a hipertensão. 
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44 – Exercício VI (Grupo) - Estimular a dinâmica de grupo, coordenação motora e as 

relações entre pares. 

I) Em pé: dar as mãos ao colega e acompanhar os movimentos dos membros superiores 

propostos. Exemplos de exercícios: realizar círculos, flexão e extensão, elevar e baixar os 

membros superiores, entre outros movimentos; 

II) Executar 4 movimentos. 

45 – Pergunta XX - A atividade física: 

Reduz o risco de desenvolver dores lombares. 

Aumenta o risco de dores lombares e dores nos joelhos. 

Aumenta o risco de fraturas. 

46 – Exercício VII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Entrelaçar os dedos e colocar as palmas das mãos viradas à frente do corpo; 

II) Efetuar extensão dos membros superiores; 

III) Manter o alongamento pelo menos 10 segundos. 

47 – Pergunta XXI - A atividade física é importante para as pessoas idosas, porque:  

Aumenta e mantém a sua independência. 

Provoca maior dependência. 

Diminui a sua independência. 

48 – Exercício VIII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Entrelaçar os dedos e colocar as palmas das mãos acima da cabeça; 

II) Efetuar extensão dos membros superiores; 

III) Manter o alongamento pelo menos 10 segundos. 

49 – Pergunta XXII - A atividade física: 

Piora a força e o equilíbrio. 

Piora a flexibilidade e a resistência. 

Ajuda a prevenir as quedas. 

50 – Casa “idoso ativo” (amarela) - Novo lançamento do dado. 

51 – Exercício IX (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Entrelaçar os dedos com as palmas das mãos viradas para cima; 

II) Com os membros superiores elevados acima da cabeça, inclinar o tronco para a direita 

durante 10 segundos e depois para a esquerda durante 10 segundos. 

52 – Pergunta XXIII - Os exercícios em grupo: 

Promovem o conflito. 

Impedem o convívio social. 

Reduzem os sentimentos de solidão ou de exclusão social. 
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53 – Exercício X (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Colocar os dedos da mão direita no ombro direito e com a mão esquerda elevar o cotovelo, 

até a amplitude articular o permitir; 

II) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro superior. 

54 – Pergunta XXIV - A atividade física regular: 

Provoca a osteoporose. 

Reduz o risco de fratura do colo do fémur nas mulheres. 

Aumenta o risco de fratura do colo do fémur nas mulheres. 

55 – Exercício XI (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Esticar o membro superior direito à frente do corpo e pressionar com a mão esquerda os 

quatro dedos da mão direita para baixo, até a amplitude articular o permitir; 

II) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro superior. 

56 – Casa “idoso sedentário” (vermelha) - Recua para a casa 48. 

57 – Pergunta XXV - A prática de atividade física: 

Ajuda a formar e a manter ossos saudáveis, músculos e articulações. 

Piora a resistência. 

Prejudica os sintomas das pessoas que sofrem de situações crónicas e debilitantes. 

58 – Exercício XII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Apoiar a mão direita no tríceps braquial e pressionar o membro superior esquerdo em 

direção ao peito, até a amplitude articular o permitir; 

II) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro superior. 

59 – Pergunta XXVI - A atividade física regular: 

Aumenta o stress. 

Promove o bem-estar psicológico. 

Piora os sintomas de ansiedade. 

60 – Exercício XIII (Individual) - Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na 

atividade física. 

I) Os idosos encontram-se em pé, com as mãos na cintura pélvica; 

II) Avançar o membro inferior direito e fletir o mesmo à frente do corpo; 

III) De seguida colocar o outro membro inferior em extensão, com o calcanhar apoiado no 

solo; 

IV) Após 10/15 segundos efetuar o mesmo exercício com o outro membro inferior. 
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Apêndice C 

Mini-Mental State Examination 

Idade: ___ Data: ____/____/____ 
 

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta) 

Em que ano estamos?....................../........................ 

Em que mês estamos?...................../........................ 

Em que dia do mês estamos?........../........................ 

Em que dia da semana estamos?..../......................... 

Em que estação do ano estamos?.../......................... 

Em que país estamos?..................../......................... 

Em que distrito vive?...................../......................... 

Em que terra vive?........................./......................... 

Em que casa estamos? .................../......................... 

Em que andar estamos? ................/......................... 

Nota: _____ 

 

2. Retenção (contar um ponto por cada palavra corretamente repetida) 

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas, 

procure sabê-las de cor.” 

Pera 

Gato 

Bola 

Nota: _____ 

 

3. Atenção e cálculo (um ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas depois 

continuar a subtrair…, consideram-se as seguintes como corretas. Para ao fim de 5 respostas) 

“Agora peco-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado voltar a 

tirar 3 e repete assim ate eu dizer para parar” 

30__27___24___21___18___15____ 

Nota: _____ 

 

4. Evocação (um ponto por cada resposta correta) 

“Veja se consegue dizer as 3 palavras que pedi a pouco para decorar” 

Pera 

Gato 

Bola 

Nota: ____ 

 

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta) 

a. “Como se chama isto” Mostrar os objetos: 

Relógio 

Lápis 

Nota: ____ 

 

b. “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA” 

Nota: ____ 
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c. “Quando eu lhe der esta folha, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e ponha 

sobre a mesa”, (ou “sobre a cama”, se for o caso); dar a folha, segurando com as duas mãos. 

Pega com a mão direita 

Dobra ao meio 

Coloca onde deve 

Nota: _____ 

 

d. “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar um cartão com a frase bem 

legível, “FECHE OS OLHOS”; sendo analfabeto lê-se a frase. 

Fechou os olhos 

Nota: ____ 

 

e. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros 

gramaticais não prejudicam a pontuação. 

Nota: ____ 

 

6. Habilidade construtiva (um ponto pela copia correta) 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar com 

5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar tremor ou rotação. 

 

                   Desenho                                                                    Cópia 

 

 

Nota: ____ 

Total: ____ 

Morgado et al. (2009) propõem os seguintes valores operacionais de “corte” do Mini-Mental 

State Examination para a população portuguesa atual, abaixo dos quais se considera défice 

cognitivo: 

Mini-Mental State Examination 

Escolaridade Pontuação 

0 - 2 anos 22 

3-6 anos 24 

Igual ou superior a 7 anos 27 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGs9mouY7NAhXKWBoKHSC0DGUQjRwIBw&url=http://classes.kumc.edu/coa/Education/AMED900/MMSE.htm&psig=AFQjCNGUj0NUArCk9tAROeZPg6FZp7X76Q&ust=1465132303233311
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Apêndice D 

Questionário “Estilos de Vida dos Idosos” 

Nº: ____   

 

Data de aplicação: _____/_____/_____   

 

Movimento Sénior ______________ 

 

 

Parte I - Dados sociodemográficos 

1. Sexo:  

Homem             Mulher 

 

2. Idade: _________ Anos 

 

3. Estado civil:  

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

 

4. Anos de escolaridade: _____ anos  
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Parte II – Estilos de Vida 

5. Questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Silva, Brito & Amado, 2010) 
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Parte III  - Frequência Alimentar 

6. Questionário de “Frequência Alimentar” (Lopes, 2010) 

6.1.Número de refeições diárias:___ 
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Parte IV – Atividade Física 

7.  “International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) para idosos” (Rabacow, Gomes, 

Marques & Benedetti, 2006) 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana 

NORMAL/HABITUAL 

Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar 

MUITO mais forte que o normal 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar 

UM POUCO mais forte que o normal 

SEÇÃO 1- ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 

Esta seção inclui as atividades que você faz no seu trabalho remunerado ou voluntário, e as atividades 

na universidade, faculdade ou escola (trabalho intelectual).  Você NÃO INCLUIR as tarefas domésticas, cuidar 

do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão incluídas na seção 3. 

 

1a.Atualmente você tem ocupação remunerada ou faz trabalho voluntário fora de sua casa?  

(    ) Sim   (    ) Não – Caso você responda não. Vá para seção 2: Transporte 

 

As próximas questões relacionam-se com toda a atividade física que você faz em uma semana 

NORMAL/HABITUAL, como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário. NÃO INCLUA o transporte 

para o trabalho. Pense apenas naquelas atividades que durem pelo menos 10 minutos contínuos dentro de seu 

trabalho: 

 

1b.Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza atividades vigorosas 

como: trabalho de construção pesada, levantar e transportar objetos pesados, cortar lenha, serrar madeira, cortar 

grama, pintar casa, cavar valas ou buracos,  subir escadas como parte do seu trabalho remunerado ou 

voluntário, por pelo menos 10 minutos contínuos?   

_______dias por SEMANA (   )Nenhum. Vá para a questão 1c.      ______horas _____ minutos 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXXXX XXXXXX 

 

1c. Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você realiza atividades 

moderadas, como: caminhar rapidamente, levantar e transportar pequenos objetos, lavar roupas com as mãos, 

limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças no colo, como parte do seu trabalho remunerado ou 

voluntário, por pelo menos 10 minutos contínuos?  

_______dias por SEMANA (   )Nenhum.Vá para a questão 1d     _____horas  _____ minutos 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXXX XXXXXXX 

 

1d.Quantos dias e qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você caminha, no seu trabalho 

remunerado ou voluntário por pelo menos 10 minutos contínuos? Por favor,  NÃO INCLUA o caminhar 

como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ou do local que você é voluntário.   

_______dias por SEMANA  (   )Nenhum.Vá para a seção 2 - Transporte. ____horas  ___ minutos 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXXX XXXXXXX 
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1e.Quando você caminha como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário, a que passo você 

geralmente anda? (reforçar o que é vigoroso e moderado) 

(   ) rápido/vigoroso  (   ) moderado  (   ) lento  

SEÇÃO 2 - ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 

Estas questões se referem a forma normal como você se desloca de um lugar para outro, incluindo seu 

grupo de convivência/ idosos, igreja, supermercado trabalho, escola, cinema, lojas e outros.  

 

2a.Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você anda de ônibus, 

carro/moto, metrô ou trem? 

________dias por SEMANA  (   )Nenhum.Vá para questão 2b  ______horas _____minutos 

 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXX XXXXXX 

 

 

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana 

normal. 

 

2b. Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você anda de bicicleta para ir de 

um lugar para outro por pelo menos 10 minutos contínuos? (NÃO INCLUA o pedalar por lazer ou exercício) 

 _____  dias por  SEMANA (   )Nenhum.Vá para a questão 2d.  _____ horas   _____  minutos 

 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  xxxxx  

 

2c.Quando você anda de bicicleta, a que velocidade você costuma pedalar? 

(   ) rápida   (  ) moderada     (   ) lenta 

 

2d.Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você caminha para ir de um 

lugar para outro, como: ir ao grupo de convivência/idosos, igreja, supermercado, médico, banco, visita a amigo, 

vizinho e parentes por pelo menos 10 minutos contínuos? (NÃO inclua as caminhadas por lazer ou 

exercício)  

_____  dias por  SEMANA (   )Nenhum.Vá para a Seção 3.  ______ horas   _____  minutos 

 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  xxxxx  

 

2e.Quando você caminha para ir de um lugar a outro, a que passo você normalmente anda?  

(   ) rápido  (   ) moderado   (   ) lento 

 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE FÍSICA EM CASA OU APARTAMENTO: TRABALHO, TAREFAS 

DOMÉSTICAS E CUIDAR DA FAMÍLIA 

Esta parte inclui as atividades físicas que você faz em uma semana NORMAL/HABITUAL  dentro e 

ao redor da sua casa ou apartamento. Por exemplo: trabalho doméstico, cuidar do jardim, cuidar do quintal, 

trabalho de manutenção da casa, e para cuidar da sua família. Novamente pense somente naquelas atividades 

físicas com duração  por pelo menos 10 minutos contínuos. 
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3a.Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz atividades físicas 

vigorosas ao redor de sua casa ou apartamento (quintal ou jardim) como: carpir, cortar lenha, serrar madeira, 

pintar casa, levantar e transportar objetos pesados, cortar grama,  por pelo menos 10 minutos contínuos?  

_____  dias por  SEMANA (   )Nenhum.Vá para a questão 3b   _____ horas   _____  minutos 

 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXX XXXXXXX 

 

3b. Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz atividades moderadas 

ao redor de sua casa ou apartamento (jardim ou quintal) como: levantar e carregar pequenos objetos, limpar a 

garagem, serviço de jardinagem em geral, caminhar ou correr com crianças, por pelo menos 10 minutos 

contínuos? 

______dias por  SEMANA (   )Nenhum.Vá para questão 3c.  _____ horas   _____  minutos 

 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA 

SEMANA 

TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXXX XXXXXXX 

 

3c.Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal você faz atividades moderadas 

como: carregar pesos leves, limpar vidros e/ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro e  o chão, carregar 

crianças pequenas no colo, dentro da sua casa ou apartamento, por pelo menos 10 minutos contínuos?  

 _____  dias por  SEMANA (    ) Nenhum.Vá para seção 4     _____ horas  ____  minutos 

 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA 

SEMANA 

TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXX XXXXXXX 

 

 

SEÇÃO 4- ATIVIDADES FÍSICAS DE RECREAÇÃO, ESPORTE, EXERCÍCIO E DE LAZER 

Esta seção se refere às atividades físicas que você faz em uma semana NORMAL/HABITUAL 

unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. Novamente pense somente nas atividades físicas que você 

faz por pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor NÃO inclua atividades que você já tenha citado. 

 

4a. Sem contar qualquer caminhada que você tenha citado anteriormente, quantos dias e qual o tempo 

(horas e minutos) durante uma semana normal, você caminha no seu tempo livre por pelo menos 10 minutos 

contínuos?  

 _____  dias por  SEMANA   (   )Nenhum.Vá para questão 4c   _____ horas  _____  minutos 

 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA 

SEMANA 

TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXXX XXXXXXX 

 

4b . Quando você caminha no seu tempo livre, a que passo você normalmente anda? 

(    ) rápido    (   ) moderado    (   ) lento 
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4c. Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz atividades vigorosas 

no seu tempo livre como: correr, nadar rápido, pedalar rápido, canoagem, remo, musculação, enfim esportes em 

geral por pelo menos 10 minutos contínuos?  

_____  dias por  SEMANA  (    ) Nenhum.Vá para questão 4d    _____ horas   _____  minutos 

 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA 

SEMANA 

TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXX XXXXXX 

 

4d. Quantos dias e  qual o tempo (horas e minutos) durante uma semana normal, você faz atividades moderadas 

no seu tempo livre como: caminhar a passo rápido, pedalar em ritmo moderado, jogar voleibol recreativo, fazer 

hidroginástica, ginástica na terceira idade e dançar pelo menos 10 minutos contínuos?  

_____  dias por  SEMANA (   )Nenhum.Vá para seção 5    _______ horas   _____  minutos 

 

DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

DIA DA 

SEMANA 

TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  6ª-feira  

3ª-feira  Sábado  

4ª-feira  Domingo  

5ª-feira  XXXXXX XXXXXXX 

 

SEÇÃO 5 - TEMPO GASTO SENTADO 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado em casa, no grupo de 

convivência/idoso, na visita a amigos e parentes, na igreja, em consultório médico, fazendo trabalhos manuais 

(crochê, pintura, tricô, bordado, costura) e no trabalho, durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado, 

enquanto descansa, visita a amigos e parentes, faz leituras, telefonemas, assiste TV, realiza as refeições. Não 

inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, carro, trem e metrô. 

 

5a.Quanto tempo,  no total você gasta sentado durante um dia de semana normal? 

______horas ____minutos 

 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

2ª-feira  

3ª-feira  

4ª-feira  

5ª-feira  

6ª-feira  

 

 

5b.Quanto tempo, no total, você gasta sentado durante em um dia de final de semana normal? 

______horas ____minutos 

 
DIA DA SEMANA TEMPO 

HORAS/MIN. 

Sábado  

Domingo  
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Apêndice E 

Declaração de orientação 

 

 

.  
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Apêndice F 

Parecer da comissão de ética da ARSN 
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Apêndice G 

Parecer do diretor executivo do ACeS 
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Apêndice H 

Autorização da CML 
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Apêndice I 

Autorização da coordenadora da UCC 
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Apêndice J 

Autorização para utilização do questionário “Estilo de Vida Fantástico” 
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145 

Apêndice L 

Autorização para utilização do questionário “Frequência Alimentar” 
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Apêndice M 

Autorização para utilização do “IPAQ para idosos” 
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Apêndice N 

Consentimento informado, livre e esclarecido para participação em investigação 

de acordo com a Declaração de Helsínquia
1
 e a Convenção de Oviedo

2 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não 
hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 
documento. 
Título do estudo: Estilos de vida dos idosos que integram o projeto “Movimento Sénior” no Concelho de 
Lousada. 
Enquadramento: Enfermeiro a frequentar o Mestrado em Enfermagem Comunitária na Universidade de Trás 
os Montes e Alto Douro (UTAD), a desenvolver o estágio na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de 
Meinedo, com orientação da professora Conceição Rainho e das Enfermeiras da UCC. Este estudo tem como 
objetivo melhorar os estilos de vida dos idosos que frequentam o projeto “Movimento Sénior” no concelho de 
Lousada. Verificar-se-á um período de seguimento de 3 meses durante o qual se realizará um projeto de 
intervenção que vá de encontro às necessidades de saúde já identificadas nestes idosos. 
Explicação do estudo: O estudo está planeado em três etapas, a primeira será desenvolvida em novembro de 
2016 a segunda em dezembro de 2016 e janeiro de 2017 e a última em fevereiro de 2017. Na primeira, aplicar-
se-á um questionário que permitirá recolher informação sobre as caraterísticas sociodemográficas, estilos de 
vida, frequência alimentar e atividade física. O questionário será aplicado pelo Enfermeiro a desenvolver o 
projeto de intervenção, que irá recolher os dados através de uma entrevista, a realizar no espaço onde se 
desenvolve o “Movimento Sénior”. O questionário terá a duração aproximada de 20 minutos. Na segunda 
etapa desenvolver-se-á um projeto de intervenção e na terceira etapa ocorrerá o segundo momento de recolha 
de dados, com a aplicação do mesmo questionário. 
Confidencialidade e anonimato: Assegura-se que as informações prestadas só serão utilizadas para esta 
investigação. A privacidade e confidencialidade dos participantes estão garantidas, uma vez que todos os dados 
serão tratados em conjunto, pelo que a identificação não será possível através das respostas, garantindo-se o 
anonimato. A sua participação é voluntária, salvaguardando-se o direito para deixar de responder em qualquer 
altura, sem que daí advenha para si qualquer repercussão. 
Se tiver qualquer pergunta para fazer ou dúvida para esclarecer, antes ou durante a participação, sinta-se à 
vontade para a esclarecer junto do Enfermeiro. Muito Obrigado pela sua disponibilidade e colaboração. 
João Pedro Queirós da Rocha, Enfermeiro, a desempenhar funções na Saúde Ocupacional, 912379706, 

joaopedroqrocha@gmail.com 
Assinatura/s:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 
pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar 
participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e 
permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para 
esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 
Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …  Data: ……  /……  /……….. 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
BI/CD Nº: ...........................................  
DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO:.....................................................        
 ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 1 PÁGINA E FEITO EM DUPLICADO: 
UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 

 

                                                           
1 http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  

2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  

http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf

