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Resumo 

Introdução: Este relatório, sendo requisito da avaliação da Unidade Curricular Estágio e 

Relatório que integra o 2º ano, 1ºsemestre do Curso de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária, da Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

descreve as atividades realizadas durante o estágio e procura analisar de forma sistemática, 

crítica e reflexiva o processo de desenvolvimento das competências do enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária e de saúde pública. O estágio foi desenvolvido no período 

compreendido entre 19 setembro 2016 e 03 fevereiro de 2017, na Unidade de Cuidados na 

Comunidade “Mãos Amigas” e na Unidade de Saúde Pública de Celorico de Basto, unidades 

pertencentes ao Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I – Baixo Tâmega. 

Objetivos: O estágio preconizava como objetivo geral desenvolver as competências 

específicas do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. Neste 

sentido, integramos as diferentes atividades salientando de modo particular o planeamento, 

execução e avaliação do projeto de intervenção comunitária “Capacitar os docentes em 

suporte básico de vida e primeiros socorros”, alicerçado na metodologia do planeamento em 

saúde. Este projeto, que se insere no âmbito do Plano Nacional de Saúde Escolar e do Plano 

de Atividades da Unidade de Cuidados na Comunidade “Mãos Amigas”, teve como objetivo 

aumentar os conhecimentos e as competências dos docentes dos Estabelecimentos de 

Educação e Ensino de Celorico de Basto, em suporte básico de vida e primeiros socorros. 

Metodologia: Tendo por base a metodologia do planeamento em saúde, para a etapa do 

desenvolvimento do projeto de intervenção, desenhamos um estudo descritivo, quantitativo e 

longitudinal. A amostra do estudo foi constituída por docentes que lecionavam nos 

Estabelecimentos de Educação e Ensino do Concelho de Celorico de Basto. Para a avaliação 

dos conhecimentos dos docentes em suporte básico de vida e primeiros socorros foi criado um 

questionário para o efeito que ocorreu em dois momentos distintos: antes da realização das 

sessões formativas (momento 1) e após a implementação das sessões formativas (momento 2). 

Quanto à avaliação de competências, ocorreu após a conclusão das sessões formativas através 

de uma grelha de avaliação, com base no algoritmo do suporte básico de vida. 

Resultados: Participaram no projeto de intervenção, 84 docentes, a maioria do sexo feminino 

(69; 82,1%), com a média de idade de 49,6 anos (DP 6,2 anos). A maioria dos docentes tinha 

como habilitações académicas o grau de licenciado (72; 85,7%) e média do tempo de serviço 
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de 25,2 anos (desvio padrão: 6,4 anos). Da avaliação realizada concluímos que houve um 

aumento de conhecimentos em suporte básico de vida e primeiros socorros do primeiro 

momento para o segundo momento, com exceção para a questão 3 (ao telefonar para o 112 é 

importante estarmos preparados para responder: Onde? O quê? Quem?) cujas diferenças não 

foram estatisticamente significativas (p: 0,830). 

Dos 12 procedimentos da avaliação de competências, a maioria dos docentes realizou 

corretamente os procedimentos do algoritmo do suporte básico de vida. A percentagem mais 

baixa (71,3%), verificou-se no procedimento P12 “mantem o posicionamento correto durante 

as manobras”. No que concerne à avaliação do projeto de intervenção, atingimos todos os 

objetivos, metas e indicadores. 

Conclusão: No decurso do estágio desenvolvemos as competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública, assim como as competências 

transversais. A realização do projeto de intervenção em enfermagem comunitária permitiu-nos 

desenvolver competências de investigação e consolidar a intervenção especializada. Este 

estágio revelou-se fundamental para uma assimilição mais aprofundada do papel do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública e para a 

transferibilidade de diferentes saberes para os contextos da prática. 

Palavras-chave: Enfermagem comunitária; Primeiros socorros; Suporte básico de vida; 

Competências; Docentes. 
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Abstract 

Introduction: This report Introduction: This report is a prerequisite for the evaluation of the 

Internship and Report Unit, which is part of the 2nd year, 1st semester of the Master Course 

in Community Nursing, of the Higher School of Health of the University of Trás-os-Montes 

and Alto Douro, carried out during the internship and seeks to analyze in a systematic, critical 

and reflexive manner the process of development of the skills of nurse specialist in 

community nursing and public health. The stage was developed between September 19th, 

2016 and February 3rd, 2017, in the Community Care Unit "Mãos Amigas" and in the Public 

Health Unit of Celorico de Basto, units belonging to the Tâmega I - Health Centers Group - 

Baixo Tâmega. 

Objectives: The internship objective was to develop the specific competences of nurse 

specialist in community nursing and public health. In this sense, we integrate the different 

activities emphasizing in a particular way the planning, execution and evaluation of the 

project of community intervention "To enable the teachers in basic support of life and first 

aid", based on the methodology of the health planning. This project, which is part of the 

National Plan for School Health and the Plan of Activities of the Community Care Unit 

"Mãos Amigas", aimed to increase the knowledge and skills of the teachers of the Education 

and Training establishments of Celorico de Basic, basic life support and first aid.  

Methodology: Based on the methodology of health planning, for the development stage of the 

intervention project, we designed a descriptive, quantitative and longitudinal study.The 

sample of the study was constituted by teachers who taught in the Education and Teaching 

Institutions of the Municipality of Celorico de Basto. A questionnaire was created for the 

evaluation of teachers' knowledge in basic life support and first aid. This was done in two 

different moments: before the training sessions (moment 1) and after the implementation of 

the training sessions (moment 2). Regarding the competences evaluation, it occurred after the 

conclusion of the training sessions through an evaluation grid, based on the basic life support 

algorithm. 

Results: 84 teachers participated in the intervention project, most of them female (69; 

82.1%), with a mean age of 49.6 years (SD 6.2 years). Most of the teachers had a bachelor's 

degree (72, 85.7%) and an average of 25.2 years (standard deviation: 6.4 years). From the 

evaluation we concluded that there was an increase in knowledge in basic life support and 
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first aid from the first moment to the second moment, except for question 3 (when calling 112 

it is important to be prepared to respond: Where? Who?) Whose differences were not 

statistically significant (p: 0.830). 

Of the 12 competency assessment procedures, most of the teachers correctly performed the 

basic life support algorithm procedures. The lowest percentage (71.3%) was found in 

procedure P12 "maintains correct positioning during manoeuvres". With regard to the 

evaluation of the intervention project, we have reached all the objectives, goals and indicators. 

Conclusion: During the internship, we developed the specific competences of the nurse 

specialist in community nursing and public health, as well as transversal competences. The 

implementation of the intervention project in community nursing allowed us to develop 

research skills and consolidate specialized intervention. This stage was fundamental for a 

more in-depth assimilation of the role of nurse practitioner in community nursing and public 

health and for the transferability of different knowledge to the contexts of practice. 

Key Words: Community nursing; First aid; Basic support of life; Skills; Teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realização do presente relatório integra os requisitos de avaliação da Unidade Curricular 

Estágio e Relatório do 2º ano, 1º semestre do Curso de Mestrado em Enfermagem 

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

Esta unidade curricular consiste num estágio de 400 horas realizado na Unidade de Cuidados 

na Comunidade (UCC) “Mãos Amigas” e na Unidade de Saúde Pública (USP) de Celorico de 

Basto, pertencentes ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega I - Baixo Tâmega 

e decorreu no período compreendido entre 19 de setembro de 2016 e 03 de fevereiro de 2017. 

Esta unidade curricular possibilita a realização de um estágio para que os estudantes possam 

desenvolver as competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e Saúde Pública (EEECSP) e de um relatório. O relatório teve como objetivos: 

descrever as atividades desenvolvidas durante o estágio; analisar de forma sistemática e 

crítica as aprendizagens e atividades desenvolvidas; refletir sobre as competências adquiridas 

e operacionalizaro desenvolvimento de um projeto de intervenção.  

No decurso do estágio, o projeto de intervenção de enfermagem comunitária “capacitar os 

docentes em suporte básico de vida e primeiros socorros”, foi desenvolvido na área de 

intervenção da UCC “Mãos Amigas” em Celorico de Basto sendo a população alvo os 

docentes dos Estabelecimentos de Educação e Ensino de Celorico de Basto (EEECB). 

Enquadra-se nos objetivos do Plano de Atividades da UCC “Mãos Amigas” e no Programa 

Nacional de Saúde Escolar (PNSE), que tem como objetivo geral “contribuir para a melhoria 

do ambiente escolar e para a minimização dos riscos para a saúde” (Direção-Geral da Saúde 

[DGS], 2015). Neste sentido, estabelece como objetivo operacional conseguir a redução 

considerável dos acidentes periescolares bem como minimizar as consequências que advêm 

da sua ocorrência e como metas a atingir, formar 10% dos docentes em Suporte Básico de 

Vida/Primeiros Socorros (SBV/PS) até 2016 e 20% até 2020 (DGS, 2015). No alinhamento 

destes objetivos concorre o Plano de Atividades da UCC “ Mãos Amigas” que pretende 

formar 20% dos docentes em SBV/PS até 2017.  

O PNSE 2015, define seis eixos estratégicos, sendo o primeiro eixo a capacitação entendida 

não só como dispor de informação em saúde, mas acima de tudo compreendê-la, ou seja, estar 

habilitado a usá-la e sentir-se competente para tomar decisões. A capacitação da comunidade 
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caracteriza-se pelo aumento das competências dos seus grupos para definir, avaliar, analisar e 

agir sobre as necessidades em educação, saúde e outros campos (DGS, 2015). 

Neste enquadramento, uma das competências do EEECSP é capacitar os grupos e 

comunidades e uma das suas áreas de intervenção é operacionalizar o PNSE. Formar docentes 

em SBV/PS faz parte integrante dessas metas, no sentido de poderem ser agentes com 

capacidade para prevenir sequelas de acidentes e doenças súbitas e em caso de paragem 

cardiorrespiratória (PCR) iniciar manobras de reanimação para manter algum grau de 

circulação e oxigenação e ganhar tempo até à chegada de equipas de emergência pré 

hospitalar.  

Do SBV faz parte um conjunto de procedimentos bem definidos e com metodologias 

padronizadas que tem como objetivos: reconhecer as situações em que há risco de vida 

iminente; saber quando e como pedir ajuda; saber iniciar de imediato, e sem recurso a 

qualquer equipamento, manobras que contribuam para preservar a oxigenação e circulação até 

a chegada da equipa diferenciada e eventualmente o restabelecimento do funcionamento 

cardíaco e respiratório normal (Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM], 2011). 

Procurar atualizar conhecimentos e desenvolver competências em SBV/PS é também uma 

questão de cidadania. A maioria das PCR acontecem fora do ambiente hospitalar e o sucesso 

de reanimação decresce a cada minuto que passa. Em qualquer lugar e a qualquer momento 

pode acontecer uma PCR. O conhecimento dos cidadãos para agir de imediato, fazer o rápido 

reconhecimento da situação e o acionamento do 112 e iniciar manobras de reanimação o mais 

rapidamente possível, aumenta as possibilidades de sucesso na reanimação. Neste sentido, 

releva-se a pertinência desta intervenção já que os docentes podem ter necessidade de ativar 

estes procedimentos essenciais em socorro de alguém da comunidade escolar ou de qualquer 

cidadão.  

Neste âmbito sublinha-se que o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 (revisão e 

extensão a 2020), assenta em quatro eixos estratégicos: cidadania em saúde; equidade e 

acesso adequado aos cuidados de saúde; qualidade na saúde; políticas saudáveis (Ministério 

da Saúde, 2015). No eixo da cidadania, o PNS (Ministério da Saúde, 2015) propõe, entre 

outros, a promoção de uma cultura de cidadania que visa a promoção da literacia e da 

capacitação dos cidadãos, de modo a que se tornem mais autónomos e responsáveis em 

relação à sua saúde e à saúde de quem deles depende. 
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Tendo em conta que o planeamento em saúde é uma metodologia amplamente utilizada pelos 

enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária e dado que as duas primeiras etapas: 

diagnóstico da situação e da definição de prioridades já foram desenvolvidas no estágio de 

enfermagem comunitária pretende-se agora dar cumprimentos às restantes etapas. Para a 

elaboração deste relatório foi utilizada a metodologia descritiva e reflexiva e recurso à 

pesquisa bibliográfica e partilha de aprendizagens com os profissionais que integram as 

unidades funcionais.  

O relatório encontra-se dividido em três partes: i) sendo a primeira parte destinada à análise e 

reflexão crítica do desenvolvimento de competências e descrição das atividades desenvolvidas 

durante o estágio na UCC “Mãos Amigas” e na USP de Celorico de Basto; ii) na segunda 

parte, iremos descrever o desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária “capacitar 

docentes em suporte básico de vida e primeiros socorros”, com base no planeamento em 

saúde. Na última parte, produzimos as considerações finais deste relatório. 
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PARTE I. ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 

Neste capítulo, efetuamos uma breve contextualização do estágio e procedemos à análise e 

reflexão crítica do desenvolvimento de competências do EEECSP. 

1.1. Contextualização do estágio 

O estágio foi desenvolvido na UCC “Mãos Amigas” e USP de Celorico de Basto, 

pertencentes ao Centro de Saúde de Celorico de Basto e ao ACeS Tâmega I - Baixo Tâmega. 

Integram o ACeS Tâmega I – Baixo Tâmega os seguintes centros de saúde (CS): Amarante, 

Baião, Marco de Canaveses, Celorico de Basto, Cinfães e Resende. O CS de Celorico de 

Basto pertence ao concelho de Celorico de Basto, distrito de Braga, sendo constituído pelas 

extensões de Fermil, Fervença, Gandarela e Rêgo. Segundo os dados do Censos 2011 

(Instituto Nacional de Estatística [INE], 2011) Celorico de Basto apresenta uma população 

residente de 20.098 habitantes, correspondente a 107,7 hab./Km
2
. A sede do concelho é a 

freguesia de Britelo, Gémeos e Ourilhe. Faz fronteira com os concelhos de: Amarante, 

Felgueiras, Mondim de Basto, Fafe e Cabeceiras de Basto. 

A equipa da UCC “Mãos Amigas” é formada por oito enfermeiros, sendo um deles o 

coordenador, um médico, um assistente social e um assistente técnico. A USP de Celorico de 

Basto é formada por um enfermeiro, um médico e um assistente técnico. A UCC “Mãos 

Amigas” tem como carteira de serviços os seguintes cuidados: equipa de cuidados 

continuados integrados; saúde escolar; saúde materna e reprodutiva; parentalidade e 

competências parentais e intervenção em grupos de risco.  

Na reforma da saúde 2016-2019, é dado ênfase à importância dos cuidados de saúde 

primários (CSP) na obtenção de ganhos em saúde da população, sendo fundamentais na 

dinâmica do serviço nacional de saúde. Salienta que: 

a saúde pública será valorizada enquanto área de intervenção, para a boa gestão 

dos sistemas de alerta e de resposta atempada dos serviços, o diagnóstico de 

situações problemáticas e a elaboração, com a comunidade, de planos 

estratégicos de ação, assegurando que os perfis e planos locais de saúde são 

construídos de forma a potenciar os recursos, valorizando as pessoas. (Decreto-

Lei nº 7-B/2016, de 31 março, p.1110-[29]) 
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Da leitura do decreto-lei supracitado, sublinhamos que é “fundamental assegurar a 

centralidade da rede de cuidados de saúde primários na política de saúde, expandindo e 

melhorando a sua capacidade” (p.1110-[29]). E ainda “é imperativo reforçar políticas e 

programas de melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, nomeadamente: apostar na 

promoção da saúde e no combate à doença” (p.1110-[30]) . No âmbito das grandes opções da 

reforma da saúde para 2016-2019, realçamos os eixos ligados à importância dos cuidados de 

saúde primários: i) promover a saúde através de uma nova ambição para a Saúde Pública; ii) 

expansão e melhoria da capacidade da rede de cuidados de saúde primários; e iii) melhorar a 

qualidade dos cuidados de saúde. 

Os CSP são o pilar do serviço nacional de saúde (SNS) em Portugal e, neste sentido, têm sido 

objeto de várias reformas para responder às necessidades da sociedade culminando com a 

criação dos ACeS, constituídos por um ou mais centros de saúde, cuja missão é garantir a 

prestação de CSP à população de uma determinada área geográfica. Estão organizados em 

unidades funcionais com funções específicas e complementares, como as Unidade de Saúde 

Familiar (USF), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), USP, Unidade de 

Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) e UCC. 

Neste enquadramento, o estágio teve como objetivo transversal desenvolver as competências 

do EEECSP e consolidar a intervenção especializada em enfermagem comunitária. As 

competências específicas do EEECSP podem sintetizar-se da seguinte forma: a) estabelece, 

com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado de saúde de uma 

comunidade; b) contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades; c) integra 

a coordenação dos programas de saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos 

do plano nacional de saúde; e d) realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico (Ordem dos Enfermeiros, 2011).  

Ao longo do estágio, foi possível desenvolver as competências específicas do EEECSP pela 

participação efetiva na realização das atividades que integravam a carteira de serviço das duas 

unidades, através da participação na promoção e implementação dos seguintes programas 

nacionais de saúde: Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO); Programa 

Nacional de Vacinação; Programa Nacional de Saúde Escolar; Programa Regional de 

Educação Sexual nas Escolas; Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar; 

Programa Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências e 

Programa Nacional para as Doenças Oncológicas. 
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As intervenções realizadas tiveram o foco na promoção e prevenção da saúde. Foi dado 

destaque aos determinantes da saúde com especial relevância aos estilos de vida que podem 

ser modificados. A promoção de estilos de vida saudáveis é valorizada no Programa Nacional 

de Intervenção Integrada sobre Determinantes da Saúde Relacionados com os Estilos de Vida 

(DGS, 2014). Os determinantes da saúde podem ser agrupados em: i) fixos ou biol gicos, 

como a idade e o sexo; ii) sociais e econ micos, como o estado de pobreza, emprego e 

posição socioecon mica; iii) ambientais, como a qualidade do ar, qualidade da água e o 

ambiente social; e iv) estilos de vida, como a alimentação, atividade f sica e acesso aos 

serviços de educação, como a saúde, serviços sociais, transportes e lazer. Bonita, Beaglehole e 

Kjellström (2010), consideram que os determinantes da saúde são fatores responsáveis pela 

manutenção da saúde ou instalação da doença no indivíduo e influenciam o estado de saúde 

individual, familiar ou comunitário, sendo dif cil ponderar o peso específico de cada um. 

1.2. No contexto da Unidade de Cuidados na Comunidade “Mãos Amigas” 

No âmbito das atividades desenvolvidas pela UCC “Mãos Amigas” sublinhamos o importante 

papel que desempenha na operacionalização do PNSE. A orientação do estágio na UCC 

“Mãos Amigas” ficou sobre a responsabilidade do Enfermeiro Ivo Barreira, enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária e saúde pública. Salientamos o relacionamento 

salutar de parceria e cooperação existentes entre os profissionais da UCC “Mãos Amigas” e 

os das escolas do concelho de Celorico de Basto. Capacitar as crianças sobre estilos de vida 

saudáveis é fundamental para a obtenção de ganhos em saúde. A sensibilização, desde muito 

cedo, das crianças para a aquisição de comportamentos saudáveis, permite-nos perspetivar o 

futuro com mais saúde e qualidade de vida. Sobre a adoção de comportamentos saudáveis, o 

investimento terá que privilegiar a Escola, visto que, em adultos, é mais improvável 

ocorrerem “mudanças” nos comportamentos (DGS, 2014). 

Considerando que a esperança média de vida em Portugal continua a aumentar, é importante 

investir na promoção da saúde de modo a concorrer para o aumento da qualidade de vida, que 

se atinge se existirem menos doenças e menos sequelas, sendo essencial a adoção de estilos de 

vida saudáveis. Como tal, é fundamental promover, desde cedo, nas crianças hábitos de vida 

saudáveis de forma a serem mantidos e transmitidos ao longo da vida e capacitar e envolver 

toda a comunidade escolar nos processos de decisão para estilos de vida saudáveis.  
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Neste envolvimento da comunidade escolar, os professores desempenham um papel essencial. 

Assim, realizamos o projeto de intervenção em enfermagem comunitária: “capacitar os 

docentes em suporte básico de vida e primeiros socorros”, dirigida aos docentes e que 

permitiram desenvolver as seguintes competências:  

a) Estabelece, com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade (Ordem dos Enfermeiros, 2011).  

O diagnóstico de situação, que decorreu no estágio de enfermagem comunitária, permitiu-nos 

identificar as necessidades de saúde da comunidade e definir as prioridades no sentido de 

maximizar os recursos disponíveis. O projeto de intervenção comunitária permitiu-nos 

compreender a importância da metodologia do planeamento em saúde, nomeadamente as 

diferentes fases que o integram, no sentido de responder às necessidades da comunidade e 

avaliar a qualidade e pertinência das intervenções implementadas.  

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011).  

Através do projeto de intervenção foi possível capacitar os membros da comunidade escolar, 

em concreto os docentes dos EEECB. Este projeto enquadra-se, também, no âmbito do 

exercício da literacia e cidadania em saúde cuja operacionalização aporta benefícios para 

todos os cidadãos. Decorrente da execução de procedimentos elementares de reanimação é 

possível a redução de sequelas em caso de acidente ou doença súbita e consequentemente 

obter potenciais ganhos económicos, sociais e de saúde. O planeamento e execução do 

processo formativo, se por um lado exigiu uma aprofundada pesquisa bibliográfica e 

mobilização de conhecimentos de diferentes áreas, por outro lado tornou-se gratificante pelo 

interesse e empenho demonstrado pelos participantes. 

c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução 

dos objetivos do Plano Nacional de Saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2011).  

O projeto de intervenção de enfermagem comunitária, enquadrado no âmbito do PNSE, mais 

especificamente na prevenção de acidentes e primeiros socorros que preconizava como metas 

formar 10% dos docentes até 2016 e 20% dos docentes até 2020, fazia parte do plano de 

atividades da UCC. Assim, a cooperação e participação neste projeto, de importância prática 
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evidente, foi uma oportunidade de colaborar na resolução de uma prioridade real da UCC e 

maximizar os recursos humanos. 

Apesar do projeto de intervenção em enfermagem comunitária, ter absorvido a maior parte do 

tempo destinado ao estágio, foi no entanto possível participar em outras atividades que 

sumariamente se descrevem: 

1) Sessão de Educação para a Saúde (EpS) subordinada ao tema Alimentação Saudável 

(Programa Regional PASSE – PRO) que decorreu na Escola Profissional de Fermil. Esta 

sessão, com a duração de 45 minutos, foi destinada a uma turma de 22 alunos do 12º ano de 

escolaridade. A metodologia utilizada foi a expositiva e demonstrativa, com recurso a 

apresentação em powerpoint. Esta sessão de EpS teve como objetivos: i) promover hábitos 

alimentares saudáveis; ii) Incentivar o uso do consumerismo em vez do consumismo; e iii) 

promover a escolha de produtos saudáveis. Foram abordados conteúdos relacionados com o 

consumerismo, técnicas de marketing alimentar, a importância da rotulagem, as necessidades 

energéticas diárias recomendadas e a roda dos alimentos. Privilegiou-se a integração dos 

diferentes conteúdos de forma a que a sessão de EpS fosse atrativa para os alunos e que 

vinculasse a consolidação dos princípios fundamentais de uma alimentação saudável, 

equilibrada e variada. A avaliação dos conhecimentos adquiridos sobre esta temática foi 

realizada através da colocação de questões orais (Apêndice A). 

O programa PASSE é um Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar, 

desenvolvido pela Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, em parceria com a 

Direção Geral dos Estabelecimentos de Ensino da Região Norte. O PASSE tem por objetivo 

promover comportamentos alimentares saudáveis e contribuir para um ambiente promotor da 

saúde, em especial no que se refere à alimentação. Este programa tem em conta outros 

determinantes da saúde, como a saúde mental, atividade física e saúde oral (ARS Norte, 

2011).  

2) Sessão de EpS subordinada ao tema “Alimentação Saudável em Contexto de Mudança de 

Vida” (Programa Regional PASSE – PRO). Esta sessão, que decorreu na Escola Profissional 

de Fermil, foi destinada aos alunos de uma turma do 12º ano, com um total de 22 alunos 

presentes. Teve a duração de 45 minutos, tendo sido utilizada uma metodologia expositiva e 

demonstrativa, com recurso a uma apresentação em powerpoint. Para esta sessão de EpS 

foram definidos os seguintes como objetivos: i) Promover hábitos alimentares saudáveis em 
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contexto de mudança de vida; e ii) Promover a escolha de estilos de vida saudáveis em 

contexto de mudança de vida. Os conteúdos desenvolvidos eram relacionados com algumas 

mudanças que acontecem na vida como por exemplo a ida para a universidade, a saída de casa 

dos pais e o início do trabalho. Foram também abordados hábitos de alimentação saudáveis e 

estilos de vida saudáveis em contexto de mudança de vida. No decurso da sessão existiu uma 

boa interação e participação por parte dos alunos. A avaliação dos conhecimentos adquiridos 

foi realizada através da aplicação de questões orais (Apêndice B). 

3) Sessão de EpS sobre a Educação Sexual (PRESSE) que decorreu no Agrupamento de 

Escolas de Celorico de Basto (sede) dirigida aos alunos de uma turma do 10º ano. Estiveram 

presentes 24 alunos e a duração da sessão foi de 45 minutos. A metodologia expositiva e 

demonstrativa, utilizando uma apresentação em powerpoint revelou-se adequada. O programa 

PRESSE é um programa regional de educação sexual em saúde escolar, desenvolvido pela 

ARS Norte em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos de Ensino da Região 

Norte (ARS Norte, 2016). No âmbito deste programa é desenvolvida a educação sexual nas 

escolas que visa prevenir os comportamentos de risco sexual. Este programa, recebeu o 

primeiro prémio de Excelência e Inovação em Educação Sexual, pela Associação Mundial de 

Saúde Sexual e Reprodutiva, em 2015. Os objetivos da sessão “Educação Sexual (PRESSE)” 

foram os seguintes: i) Promover os conhecimentos sobre a sexualidade; ii) Promover hábitos 

saudáveis nas relações sexuais; e iii) Promover a utilização de contracetivos adequados aos 

adolescentes. Durante o desenvolvimento da sessão foram abordados conteúdos relacionados 

com os vários métodos contracetivos, sendo dada enfâse ao risco de infeções sexualmente 

transmissíveis e gravidez na adolescência. Os alunos participaram ativamente, demonstrando 

grande interesse pelos conteúdos desenvolvidos e colocaram questões pertinentes. A 

avaliação dos conhecimentos adquiridos foi realizada através da realização de questões orais 

(Apêndice C).  

4) A Sessão de EpS “Cancro da mama” que decorreu na Escola Profissional de Fermil e foi 

dirigida aos alunos do 10º ano, num total de 40 alunos. O desenvolvimento do tema, incluído 

no dia mundial de luta contra o cancro da mama, teve a duração de 60 minutos. A 

metodologia utilizada foi a expositiva e demonstrativa e a exposição dos conteúdos com 

recurso à apresentação powerpoint. A avaliação dos conhecimentos adquiridos foi efetuada 

através da aplicação de um questionário. Os alunos participaram ativamente demonstrando 

grande interesse pelo tema. Os objetivos desta sessão de EpS foram: i) Sensibilizar os alunos 
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para a necessidade de prevenção do cancro da mama; e ii) Capacitar os alunos acerca da 

problemática do cancro da mama. Os conteúdos abordados foram relacionados com a 

definição do cancro da mama e fatores de risco, com especial foco nos estilos de vida que 

podem ser modificados (Apêndice D). 

5) Participação na operacionalização do programa SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares), 

integrado no Programa Nacional de Saúde Oral, no Agrupamento de Escolas de Celorico 

(sede), a duas turmas do 6º ano, com o total de 40 alunos. O Plano Nacional de Saúde Oral, a 

Rede de Bibliotecas Escolares e a DGS celebraram um protocolo, em julho de 2011, que visa 

desenvolver ações de promoção da leitura, da felicidade e saúde, centradas no projeto SOBE 

que reúne as duas valências: saúde oral e bibliotecas escolares (DGS, 2011). Estas sessões de 

EpS que decorreram na biblioteca do Agrupamento de Escolas de Celorico (sede), foram 

realizadas em parceria com os docentes responsáveis pela biblioteca escolar e com a equipa 

da saúde escolar da UCC “Mãos amigas”. No decurso destas sessões foram efetuados ensinos 

de promoção da saúde oral, com recurso à leitura de um livro de apoio. No final das sessões 

foi distribuído um kit que continha uma escova e pasta de dentes. O objetivo era disponibilizar 

a todos os alunos o acesso ao kit e incentivar a escovagem dos dentes diáriamente na escola, 

em conformidade com o PNSE. O desenvolvimento destas sessões permitiu-nos dar 

cumprimento ao indicador “promover boas práticas de saúde oral”. 

1.3. No contexto da Unidade de Saúde Pública 

No percurso de formação especializada foram desenvolvidas atividades na USP de Celorico 

de Basto que funciona como uma extensão da USP do ACeS Tâmega I – Baixo Tâmega, 

situada no CS de Marco de Canaveses. A orientação do estágio na USP ficou sob a 

responsabilidade da Enfermeira Adélia Freitas, enfermeira especialista em enfermagem 

comunitária. O desenvolvimento do estágio nesta unidade, permitiu a aquisição de 

competências para participação na avaliação multicausal e nos processos de tomada de 

decisão dos principais problemas de saúde pública. 

Constatamos que as principais causas de morte prematura no ACeS Tâmega I – Baixo 

Tâmega, no período 2012-2014, no sexo masculino e por ordem decrescente foram: i) as 

doenças cerebrovasculares; ii) o tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmões; e 

iii) as doenças isquémicas do coração. Neste período, no sexo feminino e por ordem 
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decrescente as principais causas de mortalidade foram: i) as doenças cerebrovasculares; ii) 

tumor maligno do estômago; e iii) tumor maligno do tecido linfático e hematopoético (ARS 

Norte, 2016). 

No mesmo período, o ACeS - Baixo Tâmega I apresentava uma taxa de mortalidade 

prematura padronizada para a idade (inferior a 75 anos), para todas as causas, com valores 

superiores aos da rede nacional. O sexo masculino destaca-se pela negativa no que concerne 

às doenças cerebrovasculares, tuberculose e quedas acidentais (ARS Norte, 2016). 

Relativamente à morbilidade nos CSP, em 2015, as causas de doença mais registadas foram: 

i) hipertensão arterial; ii) alterações do metabolismo dos lípidos; iii) perturbações depressivas; 

e iv) a diabetes mellitus. A taxa de incidência de VIH, em 2015, apresentava valores inferiores 

aos da rede nacional. A taxa de incidência de tuberculose tem oscilado, mantendo valores 

superiores ao da rede nacional e continente (ARS Norte, 2016). 

Na USP, ao longo do estágio participamos em várias atividades que nos permitiram 

desenvolver as seguintes competências: 

 a) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011).  

A vigilância epidemiológica constitui um importante instrumento para análise, compreensão e 

explicação dos fenómenos de saúde-doença. A USP funciona como um observatório de saúde 

das comunidades, sendo esta unidade responsável pela avaliação dos indicadores de saúde 

pública, nomeadamente vacinação, doenças de declaração obrigatória, estudos 

epidemiológicos, entre outros. Das atividades desenvolvidas que contribuíram para o 

desenvolvimento de competências destacamos: a vacinação (Plano Nacional de Vacinação 

[PNV]); o cheque dentista/PNPSO; a vigilância epidemiológica das doenças de declaração 

obrigatória (DDO); a vacinação contra a Gripe. 

Relativamente ao cumprimento do PNV, foi analisada a exclusão de utentes. Esta atividade 

consiste na eliminação dos indivíduos dos ficheiros de vacinação que estão emigrados ou que 

por qualquer outro motivo estão ausentes do local de habitação, o que implica a realização de 

um conjunto de procedimentos que devem ser devidamente registados nos sistemas 

informáticos, nomeadamente: contactos telefónicos, envio de cartas registadas e realização de 

visitas domiciliárias. Após confirmação de ausência domicíliária é solicitada autorização ao 
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diretor executivo do ACeS para proceder à sua exclusão. Obtida a permissão, procede-se à sua 

remoção no sistema de informação das unidades de saúde (SINUS), sendo importante 

sublinhar que o utente pode continuar inscrito no CS e recorrer sempre que necessário, sendo 

possível recuperar a sua inscrição. Ao mesmo tempo foi efetuado o levantamento dos utentes 

com incumprimento do esquema vacinal. Em termos de epidemiologia e de prevenção de 

doenças a vacinação é fundamental, em especial quando assistimos ao reaparecimento de 

algumas doenças como é o caso do sarampo. O PNV tem um papel fundamental em qualquer 

sistema de saúde, com ganhos importantes para a saúde da população através da prevenção de 

doenças. Capacitar a comunidade para a importância da vacinação é um papel fulcral do 

EEECSP com grande impacto nos ganhos em saúde e na minimização de custos económicos e 

sociais sobretudo quando se instalam como resultado de doenças preveniveis.  

Outra importante atividade que desenvolvemos foi analisar o uso do cheque dentista pelos 

utentes no âmbito da operacionalização do PNPSO. A promoção da saúde e a prevenção da 

doença são asseguradas pelas equipas de saúde escolar, em estreita cooperação profissional, 

para atribuição do cheque-dentista que constitui uma estratégia de intervenção 

comprovadamente eficiente para prevenção das doenças orais, como a cárie dentária e as 

doenças periodontais. Estas doenças afetam grande parte da população e constituem, por isso, 

um problema de saúde pública pelo impacto negativo na saúde, bem-estar e qualidade de vida. 

Foi efetuada a verificação na plataforma informática dos utentes que não utilizaram o cheque 

dentista, procedendo-se de seguida ao contacto telefónico ou por bilhete postal, no sentido de 

informar que têm a oportunidade de usufruírem da consulta e dando continuidade ao 

programa de tratamento. 

O PNPSO preconiza uma estratégia global de intervenção assente na promoção da saúde, 

prevenção e tratamento das doenças orais. Abrange todo o ciclo de vida com ênfase nos 

ambientes onde as crianças e jovens vivem e estudam, de forma a contribuir para a 

diminuição da incidência e da prevalência de cárie dentária e consolidação de melhores 

conhecimentos e comportamentos sobre alimentação e higiene oral (DGS, 2016).   

Este programa prevê a atribuição de cheques-dentista aos utentes e beneficiários, 

nomeadamente grávidas seguidas no SNS, beneficiários do complemento solidário para 

idosos utentes do SNS, crianças e jovens com idade inferior a 16 anos e utentes infetados com 

o vírus VIH/Sida. O cheque dentista é atribuído aos 7 anos de idade pela escola pública ou 

instituições particulares de solidariedade social. É atribuído aos 8, 9, 11, 12, 14 e 15 anos pelo 
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médico de família mediante a constatação da existência de lesões de cárie dentária em dentes 

definitivos e que tenham sido beneficiários do PNPSO. Aos 16 anos é disponibilizado pelo 

médico de família aos jovens que tenham sido beneficiários do cheque-dentista aos 13 anos e 

tenham concluído o respetivo tratamento. Pode ainda ser beneficiário crianças com idade 

igual ou inferior a 6 anos de idade em situação de considerável gravidade. Desde 01 de março 

de 2016, podem ser beneficiários do cheque dentista outros utentes: crianças e jovens de 7, 10 

e 13 anos com necessidades especiais de saúde, nomeadamente portadores de doença mental, 

paralisia cerebral, trissomia 21, entre outras, que não tenham ainda sido abrangidos pelo 

PNPSO; jovens de 18 anos que tenham sido beneficiários do PNPSO e concluído o plano de 

tratamentos aos 16 anos; utentes infetados com VIH/sida que já tenham sido abrangidos pelo 

PNPSO e que não fazem tratamento há mais de 24 meses (Despacho n.º 12889/2015, de 13 de 

novembro). 

O cheque-dentista tem regras adaptadas às necessidades de cada grupo de utentes 

beneficiários, garantindo a liberdade de escolha do médico dentista por parte do utente do 

SNS (Entidade Reguladora da Saúde, 2014).  

A saúde oral é fundamental para um envelhecimento saudável. Só com uma boa saúde oral é 

possível prevenir consequências como a falta de dentes e a dificuldade na alimentação. Como 

tal é necessário incentivar e educar as crianças dos benefícios de uma boa saúde oral. Com o 

cheque dentista é possível fazer uma prevenção mais eficaz e reduzir potenciais riscos. A 

procura de cuidados de saúde oral pode ser condicionada pelos custos elevados dos 

tratamentos, por esse motivo começam a existir cada vez mais dentistas nos centros de saúde, 

como é o caso do CS de Celorico de Basto. Como tal, sempre que os enfermeiros detetam 

algum problema de saúde oral, fazem o seu encaminhamento para o médico dentista do CS. 

No que concerne às atividades realizadas no âmbito da vigilância epidemiológica, cada vez 

mais abrangente em resultado da enorme diversidade de fenómenos que podem constituir o 

seu objecto, continua a ser dirigida essencialmente para as doenças transmissíveis. Da 

necessidade de vigiar a saúde das populações e os factores que a influenciam, é necessário 

proceder à recolha sistemática e continuada, tratamento e transmissão de informação acerca 

das DDO, fundamental para o controlo de fatores de risco. Neste âmbito, durante o estágio 

participamos no acompanhamento de um doente com Hepatite C, efetuando o inquérito 

epidemiológico e a introdução dos dados no sistema informático. Constatamos a importância 

da documentação de casos de DDO e do papel do enfermeiro especialista que, através de 
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técnicas de vigilância epidemiológica, monotoriza e controla a saúde das populações. Mais 

especificamente as doenças infetocontagiosas podem tornar-se num grande problema de saúde 

pública que tem sido controlado pela intervenção dos profissionais de enfermagem, na medida 

em que têm feito um forte investimento no cumprimento do PNV. Apesar destes esforços, 

constata-se surtos de algumas doenças infetocontagiosas, que apesar de já terem estado 

totalmente controladas em Portugal, exigem um rigoroso controlo e a aposta num plano 

informativo que promova a literacia da população em geral. 

Ainda no que concerne à vigilância epidemiológica cooperamos no âmbito da vacinação 

contra a gripe, nomeadamente na atualização e verificação da informação relativa à adesão e 

taxa de cobertura no concelho de Celorico de Basto. A gripe é uma doença contagiosa que, 

normalmente cura de forma espontânea, no entanto, pode ocorrer complicações, 

particularmente em pessoas com doenças crónicas ou com 65 ou mais anos de idade, doentes 

crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 meses de idade), grávidas, profissionais de saúde e 

outros prestadores de cuidados. A gripe tem sido causa de várias mortes e complicações nos 

últimos anos, afetando essencialmente idosos e doentes crónicos. Para prevenir este problema 

de saúde pública, as vacinas contra a gripe são recomendadas e, nesse sentido, gratuitas para 

os idosos com 65 ou mais anos e para as pessoas vulneráveis residentes ou internadas em 

instituições. A maior atividade gripal tem sido observada entre os meses de dezembro e 

fevereiro, por isso a administração da vacina é recomendada entre outubro e dezembro, 

podendo ser administrada durante todo o outono e inverno, fundamental para a prevenção de 

complicações recorrentes da gripe. Pelo facto do vírus da gripe sofrer constantes mutações e a 

imunidade diminuir com o tempo é recomendada a vacinação anual.   
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PARTE II - PROJETO DE INTERVENÇÃO EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA: 

CAPACITAR OS DOCENTES EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA E 

PRIMEIROS SOCORROS” 

Este capítulo visa a descrição de forma fundamentada e reflexiva das atividades realizadas, 

que conduziram à realização do projeto de intervenção que tem por objetivo capacitar os 

docentes dos EEECB em SBV e PS. A capacitação dos docentes configura uma estratégia de 

intervenção comunitária que tem como eixo condutor a metodologia do planeamento em 

saúde. 

Decorrente do diagnóstico da situação efetuado no estágio de enfermagem comunitária e do 

Plano de Atividades da UCC “Mãos Amigas” (2015-2017), foi na primeira reunião com os 

orientadores do estágio que acordamos o cronograma para o processo de planeamento do 

projeto de intervenção dirigido para as necessidades formativas em SBV e PS dirigido aos 

docentes dos EEECB. 

A relevância da natureza desta intervenção é sublinhada dado que a população apresenta 

baixos níveis de conhecimentos em SBV, sendo necessário capacitar a população (Dixie & 

Gomes, 2015; Pergola & Araújo, 2009). Khan et al. (2010) e Dixie e Gomes (2015) referem 

que a população está recetiva e disponível para realizar formação em SBV e que esta deve 

ocorrer em associações culturais ou no local de trabalho, opções que facilitam a adesão e 

evitam a deslocação dos participantes (Dixie & Gomes, 2015).  

2.1. Fundamentação Teórica 

O SBV e o PS constituem uma problemática pertinente e sempre atual, enquadrando-se no 

PNSE, especificamente na intervenção no âmbito da prevenção de acidentes e primeiros 

socorros. O PNSE tem como meta formar 10% dos docentes até 2016 e 20% até 2020, neste 

sentido este projeto de intervenção concorre para a concecussão das metas preconizadas. 

Neste âmbito, o INEM e a Direção Geral da Educação, em 2015, assinaram um protocolo de 

cooperação entre as duas entidades, na área do ensino e formação em SBV, dirigida aos 

docentes, alunos do 3º ciclo do ensino básico e assistentes operacionais, com vista à aquisição 

de competências básicas direcionadas ao socorro pré-hospitalar, enquanto ato de cidadania. 
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Por este facto, o SBV passou a integrar os conteúdos programáticos do 3º ano do 3º ciclo (9º 

ano de escolaridade). Consequentemente, potencia uma estreita parceria de colaboração entre 

os profissionais de saúde e os docentes, pois os docentes necessitam de desenvolver 

conhecimentos e competências nesta área, não somente para assegurarem a lecionação dos 

conteúdos programáticos, mas também para poderem intervir em caso de acidente ou doença 

súbita junto da comunidade escolar e os profissionais de saúde cumprem as metas 

preconizadas.  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2011), o EEECSP possui competências que lhe permite 

participar na avaliação multicausal e nos processos de tomada de decisão dos principais 

problemas de saúde pública e no desenvolvimento de programas e projetos de intervenção 

com vista à capacitação e “empowerment” das comunidades na consecução de projetos de 

saúde coletiva e ao exercício da cidadania. Das intervenções a realizar pelo EEECSP 

evidenciam-se as atividades de educação para a saúde, manutenção, restabelecimento, 

coordenação, gestão e avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, famílias e grupos que 

constituem uma dada comunidade. Sendo que a prevenção de sequelas recorrentes de 

acidentes ou doenças súbitas traduzem ganhos significativos tanto em saúde como 

económicos (Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

Neste âmbito de atuação, insere-se também a paragem cardíaca súbita, que no adulto, 

representa a principal causa de morte na Europa, sabendo-se que afeta entre 350 000 a 700 

000 indivíduos por ano (INEM, 2011). Cerca de 2/3 das mesmas ocorrem em ambiente extra-

hospitalar pelo que se torna fundamental que qualquer cidadão esteja apto a iniciar manobras 

de reanimação (INEM, 2011). Também, a acelerada transformação e complexidade que 

caracterizam a sociedade atual conduzem à necessidade do desenvolvimento de compet ncias 

diversas para o exercício da cidadania. Requerendo um papel preponderante, por parte dos 

profissionais de saúde, a formação e capacitação em SBV/PS segue as recomendações do 

European Resuscitation Council (ERC, 2010), que confirmam a importância da comunidade 

dado que uma rápida e coordenada resposta da comunidade aumenta a taxa de sobrevivência 

nas situações de PCR que ocorrem em ambiente extra-hospitalar (Conselho Português de 

Ressuscitação, 2015). 
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Neste âmbito, a promoção da saúde é entendida como um processo dinâmico que visa 

capacitar as pessoas a melhorar e aumentar o controlo sobre a sua saúde (Carta de Ottawa, 

Organização Mundial de Saúde, 1986). Os enfermeiros podem fazer a diferença na saúde e 

bem-estar das pessoas por considerarem os múltiplos determinantes da saúde e por 

minimizarem os obstáculos aos cuidados de saúde (Castro, 2000). Assim, a promoção e 

educação para a saúde permitem criar condições para que indivíduos, grupos e a comunidade 

adquiram conhecimentos e competências necessárias para que possam fazer escolhas 

saudáveis e tornarem-se capazes de modificar os comportamentos de risco. Para que isso 

aconteça é fundamental envolvê-las e torná-las parceiros ativos, sendo crucial o papel do 

EEECSP, pois é o profissional que detém os conhecimentos e competências necessárias para 

coordenar, desenvolver e implementar programas e projetos de intervenção comunitária. 

2.1.1. Suporte básico de vida e primeiros socorros 

A PCR fora do contexto hospitalar afeta, globalmente, 55 pessoas em cada 100 000 por ano, 

sendo a taxa de sobrevivência de 7% e são apontados como principais fatores associados ao 

aumento da taxa de sobrevivência, o SBV precoce e a desfibrilhação pré-hospitalar (Petric, 

Malicki & Mestrovic, 2013). Segundo estes autores, o SBV precoce atrasa a evolução de 

fibrilhação ventricular em assistolia e é administrado, em média, 4 minutos mais cedo que o 

SBV prestado pelas equipas que chegam ao local, o que releva a importância de capacitar e 

formar a população em SBV e PS. 

Segundo o INEM (2006), quando surge uma paragem respiratória e/ou cardiorrespiratória, as 

hipóteses de sobrevivência para a vítima variam em função do tempo de intervenção. E 

embora, a medicina atual tenha recursos que permitem recuperar para a vida ativa as vítimas 

de paragem cardíaca e respiratória é necessário que sejam assegurados os procedimentos 

adequados em tempo oportuno, sendo vital formar cidadãos com conhecimentos e 

competências em SBV/PS para que sejam iniciadas o mais rapidamente possível as manobras 

de reanimação. Sabe-se que a chegada um local de qualquer meio de socorro com 

competência para realizar eficazmente SBV pode demorar mais do que 10 minutos e por este 

motivo as manobras de SBV necessitam de ser iniciadas por alguém presente, o mais 

precocemente possível, pois se tal não ocorrer, em conformidade com os algoritmos atuais, as 

hipóteses de sobrevivência da vítima diminuirão de 98% para 11% (INEM, 2011). 
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O SBV como conjunto de procedimentos bem definidos e com metodologias padronizadas 

tem como objetivos: i) reconhecer as situações em que há risco de vida iminente; e ii) saber 

quando e como pedir ajuda; saber iniciar de imediato e sem recurso a qualquer equipamento 

(à exceção do equipamento de proteção) manobras que contribuam para preservar a 

oxigenação e circulação até à chegada das equipas diferenciadas e, eventualmente, o 

restabelecimento do normal funcionamento cardíaco e respiratório (INEM, 2011). O SBV é 

um dos quatro elos da cadeia de sobrevivência, sendo um fator que modifica os resultados de 

uma PCR e consiste em manobras de compressão torácica e ventilação de forma a manter 

algum grau de circulação de modo a ganhar tempo até chegar uma equipa de suporte 

avançado de vida (SAV) (Valente & Catarino, 2012). 

Os PS são o tratamento inicial e temporário ministrado a um acidentado e ou vítima de doença 

súbita, num esforço de preservar a vida, diminuir a incapacidade e minorar o sofrimento. 

Consiste, conforme a situação, na proteção de feridas, imobilização de fraturas, controlo de 

hemorragias externas, desobstrução das vias respiratórias e realização de manobras de SBV 

(Reis, 2010). Consequentemente, o SBV integra as medidas de PS. 

Segundo o estudo EVITA (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2014), os 

acidentes domésticos e de lazer na escola são os mais frequentes sendo a faixa etária de maior 

ocorrência entre os 10 e 14 anos e a queda o acidente mais frequente, e Meira (2012) refere 

também que são as principais emergências médicas nas crianças e jovens. Assim, é 

importante que os docentes tenham conhecimentos e formação em SBV e PS de forma a 

serem capazes de realizar manobras que permitam socorrer as vítimas da comunidade escolar 

e prevenir a ocorrência de complicações. Os acidentes representam um enorme peso na 

mortalidade, morbilidade e incapacidade e contribuem para muitos anos de vida saudável 

perdidos (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2014). 

Em Portugal, a entidade responsável pela emergência pré-hospitalar é o INEM e também pelo 

Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM). O INEM utiliza os algoritmos e 

recomendações do Conselho Europeu de Ressuscitação e a nível mundial a American Heart 

Association emite também algoritmos utilizados em diversos países, inclusive em Portugal em 

várias instituições hospitalares.  

Numa situação PCR, considera-se que existem quatro aspetos que modificam os resultados na 

abordagem das vítimas que se sucedem de forma sequencial e constituem uma cadeia em que 
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cada elo articula o procedimento anterior com o seguinte. É unâmime aceitar que salvar uma 

vida envolve uma sequência de passos e cada um deles influência a sobrevivência e o 

prognóstico sendo frequentemente descritos como elos da “cadeia de sobreviv ncia” (Valente 

& Catarino, 2012): i) acesso pronto aos serviços de emergência; ii) suporte básico de vida 

imediato; iii) desfibrilhação atempada; e iv) SAV e cuidados pós-reanimação (INEM, 2015). 

 

Figura 1. Cadeia da Sobrevivência 

(INEM, 2011) 

No primeiro elo é fundamental o pronto reconhecimento e o acionamento dos serviços de 

emergência (112). No segundo elo se ocorrer uma PCR é fundamental iniciar manobras de 

reanimação de SBV de forma a aumentar as hipóteses de sobrevivência da vítima de forma a 

ganhar tempo até ser possível realizar a desfibrilhação, se indicado. No terceiro elo, na 

maioria dos casos de PCR, os batimentos cardíacos deixam de ser eficazes, devido a uma 

perturbação do ritmo cardíaco designada fibrilhação ventricular (FV), sendo necessário a 

administração de um choque elétrico (desfibrilhação). A probabilidade de sucesso da 

desfibrilhação decresce de 7% a 10% por minuto após o colapso, a não ser que o SBV seja 

realizado (Valente & Catarino, 2012). No quarto elo, após uma reanimação com sucesso, os 

reanimadores podem aumentar as possibilidades de recuperação (INEM, 2007), e devem ser 

usadas técnicas diferenciadas pelos profissionais de saúde para otimizar a recuperação 

(Valente & Catarino, 2012). 

O algoritmo do SBV é um conjunto de procedimentos e ações consideradas medidas 

universais que devem ser realizadas de igual forma por todos os reanimadores. Existem vários 

algoritmos consoante o SBV é realizado por profissionais de saúde ou por leigos e consoante 

o tipo de vítima (adulto ou criança) ou situação de afogamento. Os algoritmos são revistos 

frequentemente e alterados consoante as novas evidências científicas reflitam ganhos na 

reanimação, sendo que última atualização aconteceu em 2015. 
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As manobras de SBV devem ser executadas com a vítima em decúbito dorsal, no chão ou 

sobre um plano duro para que as compressões sejam eficazes. Ao iniciar o algoritmo do SBV 

devemos seguir os seguintes passos:  

i)                                                vítima e terceiros - aproximar da 

vítima com cuidado, garantindo que não existe perigo para si, para a vítima ou 

para terceiros tendo em atenção o tráfego, eletricidade, gás ou outros (Valente & 

Catarino, 2012); 

ii) Avaliar o estado de consciência - abanar os ombros com cuidado e perguntar em 

voz alta “Sente-se bem?” e se a vítima não responder gritar por AJUDA. Se houver 

alguém perto pedir para ficar ao pé de si, pois pode precisar de ajuda. Se estiver 

sozinho grite alto para chamar a atenção, mas sem abandonar a vítima (Valente & 

Catarino, 2012);  

iii) Gritar por ajuda;  

iv) Permeabilizar a via aérea - realizar a extensão da cabeça e a elevação do queixo, o 

que projeta a língua para a frente tendo em atenção que numa vítima inconsciente 

a queda da língua pode bloquear a VA (Valente & Catarino, 2012); 

v) Avaliar a ventilação e respiração - desapertar a roupa à volta do pescoço da 

vítima; visualizar se existem corpos estranhos na boca, remover se possível; 

colocar a palma da mão na testa da vítima e os dedos indicador e médio da outra 

mão no bordo do maxilar inferior; efetuar simultaneamente a extensão da cabeça, 

inclinando-a para trás e elevando o mento (queixo). Numa situação de trauma ou 

suspeita de trauma, devem ser tomadas medidas para proteção da coluna da vítima 

e não deve ser realizada a extensão da cabeça). Para avaliarmos a respiração/ 

ventilação, devemos manter a via aérea (VA) permeável, verificar se a vítima 

respira normalmente, realizando o “VOS” até 10 segundos: ver os movimentos 

torácicos; ouvir os sons respiratórios saídos da boca/nariz; sentir o ar expirado na 

face do reanimador. Algumas vítimas, nos primeiros minutos após uma PCR, 

podem apresentar uma respiração ineficaz, irregular e ruidosa. Não deve ser 

confundido com respiração normal. Se a vítima ventila normalmente colocar em 

posição lateral de segurança (PLS) (Valente & Catarino, 2012);  
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vi) Ligar o 112 - se a vítima não responde e não tem ventilação normal deve ativar-se 

de imediato o sistema de emergência médica, ligando 112 (Valente & Catarino, 

2012). Se existir um único reanimador e se necessário deve abandonar-se a vítima 

no local para ligar o 112. Se estiver alguém perto, deve-se pedir a essa pessoa para 

ligar 112. Se a vítima for uma criança ou adulta vítima de afogamento só se deve 

ligar 112 após 1 minuto de SBV; 

vii) Iniciar compressões torácicas - após ligar o 112, deve iniciar-se as compressões 

torácicas, com 30 compressões deprimindo o esterno 5 a 6 cm a uma frequência de 

pelo menos 100 por minuto e não mais que 120 por minuto (Valente & Catarino, 

2012). Para realizar as compressões torácicas deve-se: colocar a base de uma mão 

no centro do tórax da vítima; colocar a outra mão sobre a primeira (entrelaçando e 

levantando os dedos, ficando apenas a base de uma mão sobre o externo, e de 

forma a não exercer qualquer pressão sobre as costelas); manter os braços 

esticados e perpendiculares ao externo da vítima sem fletir os cotovelos; pressionar 

verticalmente sobre o externo, de modo a que este deprima 5-6 cm; aliviar a 

pressão, de modo a que o tórax possa descomprimir totalmente, mas sem perder o 

contacto físico com o tórax. Após realizar as 30 compressões devem ser iniciar as 

ventilações; 

viii) Iniciar ventilações - após as 30 compressões deve-se fazer 2 ventilações. Se não 

for possível ou ocorrer relutância em fazer ventilações, deve-se realizar apenas 

compressões torácicas. Se apenas se fizerem compressões, estas devem ser 

contínuas, cerca de 100 por minuto (não existindo momentos de pausa entre cada 

30 compressões). Deve manter-se 30 compressões, alternando com 2 ventilações, 

sempre, continuamente;  

ix) Manter SBV - as manobras de reanimação com alternância de 30 compressões e 2 

ventilações devem ser mantidas até chegar ajuda diferenciada, ficar exausto e até a 

vítima retomar sinais de vida. 

Segundo o ERC, a pessoa que socorre se for devidamente treinada é capaz de abordar 

rapidamente a vítima em colapso e avaliar se a vítima não responde, não respira normalmente 

e activar de imediato o sistema de emergência médica. Quando a vítima não responde e não 
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respira normalmente está em PCR e sempre que a vítima apresente convulsões deve ser 

averiguado se respira normalmente (Conselho Português de Ressuscitação, 2015). 

2.1.2. Desobstrução da via aérea 

A desobstrução da VA deve ocorrer após o reconhecimento precoce da obstrução da via aérea 

(OVA), sendo fundamental para o sucesso da evolução da situação de emergência (Valente & 

Catarino, 2012). Por sua vez, a OVA pode ser classificada em: a) ligeira, nas situações em 

que existe obstrução parcial da VA e a vítima ainda consegue respirar e tossir eficazmente; b) 

grave, nas situações em que existe obstrução total da via aérea, a vítima não consegue respirar 

e não tem tosse eficaz. Na OVA grave são utilizadas duas técnicas para tentar desobstruir a 

via aérea, devendo começar-se pela técnica das pancadas inter-escapulares e seguida pela 

técnica de compressões abdominais (manobra de Heimlich). São aplicadas 5 pancadas inter-

escapulares alternadas com 5 compressões abdominais. 

Segundo o ERC, as situações de obstrução grave da via aérea por corpo estranho são de 

emergência médica exigindo tratamento imediato com palmadas interescapulares, e, se estas 

manobram se mostrarem ineficazes, com compressões abdominais. E se a vítima deixar de 

responder, devem ser iniciadas de imediato manobras de SBV enquanto é feito o pedido de 

ajuda (Conselho Português de Ressuscitação, 2015). 

A técnica das pancadas inter-escapulares, segundo Valente e Catarino (2012), é a seguinte: 

colocar-se ao lado e ligeiramente por detrás da vítima, com uma das pernas encostadas de 

modo a ter apoio; passar o braço por baixo da axila da vítima e suportar ao nível do tórax com 

uma mão, mantendo-a inclinada para a frente, numa posição tal que se algum objeto for 

deslocado com as pancadas possa sair livremente pela boca; aplicar até 5 pancadas com a base 

da outra mão, na parte superior das costas, ao meio, entre as omoplatas, na região inter-

escapular; cada pancada deverá ser efetuada com a força adequada tendo como objetivo 

resolver a obstrução; após cada pancada deve verificar se a obstrução foi ou não resolvida, 

aplicando até cinco pancadas no total.  

A técnica das compressões abdominais (manobra de Heimlich), segundo Valente e Catarino 

(2012), é a seguinte: ficar por trás da vítima e circundar o abdómen da vítima com os seus 

braços; fechar o punho de uma mão; posicionar o punho acima da cicatriz umbilical, com o 

polegar voltado contra o abdómen da vítima; sobrepor a segunda mão à já aplicada; aplicar 
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uma compressão rápida para dentro e para cima; repetir as compressões até que o objeto seja 

expelido da via aérea; aplicar cada nova compressão (até 5) como um movimento separado e 

distinto. 

2.1.3. Posição lateral de segurança 

A posição lateral de PLS, mantém a permeabilidade da via aérea numa vítima inconsciente 

que respira normalmente. Previne que a queda da língua obstrua a VA e permite a drenagem 

de fluidos pela boca. Coloca-se em PLS as vítimas inconscientes que respiram normalmente 

(Valente & Catarino, 2012). 

A técnica para colocar uma vítima em PLS é a seguinte: a) ajoelhar-se ao lado da vítima, 

removendo corpos estranhos do corpo da vítima, que ao posicionar possam eventualmente 

causar lesões (ex: óculos, canetas); b) assegurar que as pernas da vítima estão estendidas; c) 

colocar o braço mais perto (do seu lado) em ângulo reto com o corpo, e com o cotovelo 

dobrado e a palma da mão virada para cima; d) segurar o braço mais afastado; e) segurar o 

outro braço (mais afastado) cruzando o tórax e fixar o dorso dessa mão na face do seu lado; f) 

com a outra mão levantar a perna do lado oposto acima do joelho dobrando-a, deixando o pé 

pousado no chão; g) enquanto uma mão apoia a cabeça a outra puxa a perna do lado oposto 

rolando a vítima para o seu lado; h) estabilizar a perna para que a anca e joelho formem 

ângulos retos; i) efetuar a inclinação da cabeça para trás assegurando a permeabilidade do 

VA; j) ajustar a mão debaixo do queixo, para manter a extensão; k) reavaliar regularmente a 

respiração. 

A PLS está contraindicada em presença ou suspeita de trauma e nestes casos, a mobilização 

da vítima deve ser efetuada apenas quando a VA não está permeável, se o local não for seguro 

ou se não conseguir realizar SBV. Nestes casos, é necessário proteger a coluna da vítima para 

rodar o seu corpo (Valente & Catarino, 2012). 

2.2. Diagnóstico da situação  

Como já foi referido, o diagnóstico da situação, baseado na metodologia do planeamento em 

saúde, foi realizado no estágio de enfermagem comunitária e para um melhor enquadramento, 
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sintetizamos a informação mais relevante de forma a enquadrar as etapas subsequentes do 

planeamento em saúde. 

Planear em saúde é um processo contínuo de previsão de recursos e de serviços necessários, 

para atingir determinados objetivos segundo a ordem de prioridade estabelecida. O 

planeamento em saúde procura, em última análise, um estado de saúde, através da promoção, 

prevenção de doenças, cura e reabilitação (Tavares, 1992). Segundo este autor, as etapas do 

planeamento em saúde são as seguintes: diagnóstico da situação; definição de prioridades; 

definição de objetivos e estratégias; preparação operacional da intervenção; avaliação. 

O diagnóstico da situação sobre a problemática do SBV/PS dirigida aos docentes foi 

pertinente e importante cujas razões se inumeram: i) o SBV integra os conteúdos 

programáticos do 3º ano, do 3º ciclo (9º ano de escolaridade); ii) os docentes necessitam de 

desenvolver conhecimentos e competências nesta área para o desenvolvimento dos conteúdos 

programáticos; e iii) os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária devem formar 

e capacitar os docentes em SBV/PS, que se enquadra nos objetivos operacionais do PNSE 

(DGS, 2015). 

Para realizar o diagnóstico da situação das necessidades formativas em SBV/PS dos docentes 

de Celorico de Basto, foi efetuado um estudo descritivo e transversal e cuja recolha de dados 

decorreu entre 01 e 08 de Julho de 2016, no Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto. A 

população era constituída por 221 docentes que lecionavam no Agrupamento de Escolas de 

Celorico de Basto e a amostra integrou 124 docentes. O objetivo geral do diagnóstico da 

situação consistia em identificar e caracterizar as necessidades formativas em SBV e PS dos 

docentes das escolas de Celorico de Basto, cujos principais resultados se passam a apresentar. 

Tabela 1. 
Caracterização sociodemográfica da amostra  

Variável  Frequência Percentagem Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Sexo 
Feminino 94 73,4     

Masculino 30 26,6     

Idade Anos 124 100 35 62 47,4 6,9 

Tempo de 

Serviço 
Anos 124 100 5 37 22,3 7,2 

Habilitações 

Académicas 

Mestrado 14 11,3     

Licenciatura 103 83,1     

Bacharelato 7 5,6     
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Como se pode observar na tabela 1, a média de idades foi de 47,4 anos (desvio padrão de 6,9 

anos) sendo que a maioria dos docentes pertencia ao sexo feminino (94; 73,4%). A média de 

tempo de serviço dos docentes foi de 22,3 anos (desvio padrão 7,2 anos) e a maioria possuíam 

o grau de licenciados (103; 83,1%).  

Quanto aos conhecimentos em SBV/PS bem como a formação realizada e a necessidade de 

formação nestas áreas, os resultados constam da tabela 2. 

Tabela 2. 

Caracterização dos conhecimentos em SBV/PS  

Variável        Frequência Percentagem 

Conhecimentos em SBV/PS 
Possuem 

Não possuem 

63 

61 

50,8 

49,2 

Formação em SBV/PS 
Possuem 

Não possuem 

20 

104 

16,1 

83,9 

Necessidade de possuir formação 

teórica ou prática em SBV/PS 

Necessitam 

Não necessitam 

106 

18 

85,4 

14,6 

Os resultados evidenciaram que apesar de 63 (50,8%) docentes referirem possuir 

conhecimentos constatou-se que 61 (49,2%) docentes não possuiam conhecimentos em 

SBV/PS. Quando questionados sobre se já realizaram formação específica em SBV/PS, 

apenas 20 (16,1%) dos docentes referiram ter realizado formação, evidenciado-se que 104 

(83,9%) docentes nunca realizaram qualquer formação em SBV/PS. Por outro lado, 106 

(85,5%) docentes referiram necessidade de formação teórica ou prática em SBV/PS. Destes 

resultados destacamos a necessidade de formação específica em SBV/PS, expressa pela 

maioria. 

Concluído o diagnóstico de situação passamos a identificar os problemas que se pretendem 

solucionar ou minimizar (Tavares, 1992). Neste sentido, foram identificados os seguintes 

problemas: a) défices de conhecimentos em SBV/PS; b) défices de formação em SBV/PS. 

Depois de identificados os problemas, passamos para a etapa seguinte, a definição de 

prioridades. 
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2.3. Definição de prioridades 

Para a priorização dos problemas identificados, recorreu-se à escala de medida linear que 

segundo Tavares (1992), consiste numa escala contínua de 0 a 1,00, sendo que 1,00 é o valor 

atribuível à prioridade máxima. A análise e atribuição de valor ao problema identificado 

ficaram a cargo dos dois enfermeiros orientadores de estágio e do estudante que efetuou o 

diagnóstico da situação, cujos resultados constam da tabela 3. 

Tabela 3.  

Definição de prioridades  

Problema Aluno Orientador 1 Orientador 2 Total 

Défices de conhecimentos em SBV / PS 0,5 0,5 0,5 1,5 

Défices de formação em SBV / PS 1 1 1 3 

Desta forma, conseguiu-se estabelecer a ordem de prioridades para efetuar a intervenção: 1) 

défices de formação em SBV/PS; 2) défices de conhecimentos em SBV/PS. 

Após análise e reflexão da definição de prioridades, prosseguimos para a fixação dos 

objetivos.  

2.4. Fixação de objetivos 

Imperatori e Giraldes (1993), referem que os objetivos pretendem monitorizar a intervenção e 

conduzir à avaliação dos resultados obtidos. A fixação de objetivos é considerada uma fase 

decisiva no planeamento em saúde e orientadora do projeto, traduzindo os resultados que se 

pretendem obter, após a intervenção. Os objetivos deverão ser enunciados com os critérios 

que permitirão avaliar o grau de sucesso do projeto e devem ser: pertinentes; precisos; 

realizáveis e mensuráveís (Tavares, 1993). Os objetivos gerais do projeto devem centrar-se na 

resolução ou diminuição do problema e os objetivos específicos devem referir-se aos fatores 

que condicionam a modificação do comportamento e podem ser relativos a conhecimentos, 

atitudes e comportamentos ou competências (Carvalho & Carvalho, 2005). 

Neste enquadramento, estabelecemos como objetivo geral do projeto de intervenção: 

promover a capacitação em SBV e PS dos docentes dos EEECB, até março de 2017. E, 

definimos como objetivos específicos: i) caraterizar sociodemograficamente a amostra dos 

docentes; ii) aumentar os conhecimentos em SBV/PS dos docentes dos EEECB, até março de 
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2017; e iii) promover a aquisição de competências em SBV/PS, os docentes dos EEECB, até 

março de 2017.  

Definimos, ainda, objetivos operacionais ou metas considerados como enunciados de um 

resultado desejável e tecnicamente exequível que advém das atividades dos serviços de saúde 

e pode ser traduzido em indicadores de atividade (Imperatori & Giraldes, 1993). Neste 

sentido, para o projeto de intervenção circunscrevemos os seguintes objetivos operacionais 

(Metas): 

i. Conseguir aumentar os conhecimentos em SBV/PS em 80% dos docentes, do 

momento 1 para o momento 2 de avaliação (indicador de resultado 1); 

ii. Conseguir aumentar em 80% o número de respostas corretas em SBV/PS dos docentes 

participantes no projeto de intervenção, do momento 1 para o momento 2 (indicador 

de resultado 2); 

iii. Conseguir que 70% dos docentes participantes no projeto de intervenção execute 

corretamente os procedimentos (realiza) que constam do algoritmo do SBV (indicador 

de resultado 3); 

iv. Conseguir a realização de 16 sessões formativas sobre SBV/PS durante o projeto de 

intervenção (indicador de atividade 1); 

v. Conseguir que 20% do total de docentes dos EEECB participem nas sessões 

formativas sobre SBV/PS (indicador de atividade 2). 

No que concerne aos indicadores, estes permitem a medição das variáveis em estudo e devem 

gerar informação útil para melhorar o processo de tomada de decisão, monitorizar o 

cumprimento dos objetivos, quantificar as mudanças ocorridas e efetuar o seguimento dos 

projetos de modo a permitir correções oportunas (Tavares, 1992). Neste sentido, foram 

definidos os indicadores de atividades ou execução, que possibilitam a avaliação das 

atividades, bem como os indicadores de resultado ou de impacto, que calculam as alterações 

verificadas nos problemas identificados. Esta operacionalização possibilita obter informação 

sobre em que medida os objetivos traçados são, ou não atingidos, no período temporal 

pretendido. Os indicadores foram elaborados através do contributo de peritos (EEECSP da 

UCC “Mão Amigas” e USP de Celorico de Basto).  
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a) Indicadores de resultado ou impacto 

Indicador de resultado 1 (IR1) 

Nº de docentes que aumentaram os conhecimentos do momento 1 para o momento 2 de avaliação 

_____________________________________________________________________x 100 =IR1  
Número total de docentes que participam no projeto de intervenção 

Indicador de resultado 2 (IR2) 

Nº de respostas corretas dos docentes do momento 1 para o momento 2 de avaliação 

_____________________________________________________________________x 100 =IR2  
Número total de respostas corretas dos docentes que participam no projeto de intervenção 

Indicador de resultado 3 (IR3)  

Nº de docentes participantes no projeto de intervenção que consegem executar corretamente os procedimentos 

(realiza) que constam no algoritmo de SBV 
_____________________________________________________________________x 100 = IR2 

Número total de docentes 

b) Indicadores de atividade ou execução 

Indicador de atividade 1 (IA1) 

Nº de sessões realizadas 
_____________________________________________________________________x 100 = IA1 

Número total de sessões planeadas 

 

a) Indicador de atividade 2 (IA2) 

Nº de docentes dos EEECB que participam no projeto de intervenção 
_____________________________________________________________________x 100 = IA2 

Número total de docentes dos EEECB 
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Na figura 2 mostramos a interrelação entre o objetivo geral e objetivos específicos.  

 

Figura 2. Interrelação entre objetivos 

2.5. Seleção de estratégias 

Segundo Imperatori e Giraldes (1993), as estratégias, são uma série de técnicas detalhadas e 

organizadas que permitem atingir um determinado objetivo e levam à resolução ou redução de 

determinado problema de saúde. Neste sentido, para atingir os objetivos inicialmente 

planeados foram realizadas as seguintes estratégias: 

a) Estabelecimento de parceria com o Centro de Formação de Basto (CFB) para 

conseguir realizar formação certificada; 

b) Reuniões com o CFB para envolver os responsáveis no projeto; 

c) Realização de formação certificada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua, para estimular a adesão dos professores à formação; 

d) Reuniões informais com as direções das escolas e com os docentes para agendar as 

sessões 
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e) Realização as sessões que integram o projeto em horário pós laboral e em dias 

específicos da semana, de acordo com as preferências dos docentes para promover o 

máximo de adesão; 

f) Reunões com o CFB para identificar e solicitar os recursos necessários; 

g) Solicicitação de modelos de reanimação ao CFB; 

h) Solicitar instalações físicas para realizar as ações de sessão de educação (formação) ao 

CFB; 

i) Reunir com os orientadores e planear a melhor forma de garantir o sucesso do projeto 

de intervenção; 

j) Programar, planear e executar as sessões que integram o projeto tendo em conta o, 

recurso à demonstração com o intuito de ensinar, instruir e treinar habilidades relativas 

ao saber ser e saber fazer; 

k) Efetuar a revisão das estratégias sempre que necessário. 

Quanto aos recursos humanos a alocar ao projeto, estimou-se que seriam necessários: o 

estudante do Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Saúde - 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, responsável pelo projeto de intervenção, e os 

enfermeiros da UCC “Mãos Amigas” e da USP de Celorico de Basto. No que respeita aos 

recursos materiais, considerando que foi um projeto não financiado mas de baixo custo, e por 

esse motivo não colocava em causa a sua viabilidade, pertimiu-nos fazer uma estimativa de 

despesa de 100 Euros para fotocópias. Em termos de recursos físicos foi necessário: 

instalações físicas para realizar a formação, um computador, um modelo de reanimação, um 

projetor multimédia, folhas de papel e uma impressora. 

Na tabela 4, são descritos os recursos materiais e financeiros alocados ao projeto.   

Tabela 4. 

Estimativa de recursos financeiros 

Recursos Orçamento 

Papel 100 € 

Computador  Disponível no aluno 

Projetor multimédia Disponível nas instalações físicas 

Modelo de reanimação Disponível no CFCB 

Instalações Cedidas pelo CFB 

Total 100 € 
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2.6. Preparação operacional do projeto de intervenção comunitária 

Definidos os objetivos e as estratégias segue-se a etapa de preparação operacional e 

programação do projeto de intervenção. Importa salientar que para tal, delineamos o projeto 

que é constituído por um conjunto de atividades que contribuem para a execução de um 

programa, sendo o programa o conjunto de atividades necessárias para a execução de uma 

estratégia, num período bem delimitado de tempo (Tavares, 1992).  

Como já referido anteriormente, constava do Plano de Ação - 2015/2017 da UCC “Mãos 

Amigas” a consecução da meta ou objetivo operacional que era conseguir formar 20% dos 

docentes das escolas do concelho de Celorico de Basto até 2017, de forma a atingir o objetivo 

que consta do PNSE. E, neste sentido, foi necessário o nosso empenho e de toda a equipa.  

Tipo de estudo 

No que concerne ao tipo de estudo, Fortin Côté e Filion (2009) referem que um estudo 

descritivo disponibiliza informações sobre as características de pessoas, situações, grupos ou 

acontecimentos. Ainda segundo os mesmos autores, um estudo longitudinal recolhe dados ao 

longo de um período de tempo determinado, junto dos mesmos grupos ou indivíduos, 

permitindo ao investigador avaliar as mudanças que ocorrem nesse período e estabelecer 

relações e diferenças entre as variáveis. 

Dadas as características do projeto de intervenção, foi desenvolvido um estudo descritivo, 

quantitativo e longitudinal com uma avaliação antes e após a implementação do projecto de 

intervenção.  

Instrumentos de avaliação 

Para a avaliação foram elaborados: i) um questionário sociodemográfico (Apêndice E); ii) um 

questionário de avaliação de conhecimentos em SBV/PS (Apêndice F); e iii) uma grelha para 

avaliação das competências em SBV com base no algoritmo do SBV (Apêndice G). 

Foi realizado e aplicado um pré-teste para avaliar a compreensão semântica das questões e 

prever o tempo médio de preenchimento e confirmar a adequação do questionário e da grelha 

de avaliação de competências. Esta etapa, segundo Fortin et al. (2009), é imprescindível e 

permite corrigir e alterar o questionário, resolver problemas inesperados e analisar a 

composição e ordem das questões. Marconi e Lakatos (2002), referem ser a forma de testar os 

instrumentos de pesquisa antes de aplicados definitivamente sobre uma pequena parte da 
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população ou amostra, pretendendo-se saber informações sobre dificuldades encontradas para 

responder às questões.  

Verificado este procedimento, o instrumento de recolha de dados ficou constituido por 20 

questões com uma única opção de escolha, verdadeiro ou falso. Os questionários foram 

aplicados antes e após o projeto de intervenção. Quanto à grelha de avaliação de competências 

ficou constituída por 12 procedimentos baseados no algoritmo do SBV, constando como 

opções “Realiza” (o docente realizou corretamente o procedimento); “Realiza com Falhas” (o 

docente realiza o procedimento mas apresenta falhas na sua realização); “Não Realiza” (o 

docente não realizou o procedimento). 

População/Amostra  

A população é constituída por um conjunto de indivíduos com características comuns, sendo a 

população alvo considerada um conjunto de pessoas que respeitam os critérios de seleção 

definidos (Fortin et al., 2009). Neste caso, a população alvo eram 237 docentes, ou seja, a 

totalidade dos docentes dos EEECB, que lecionavam ano letivo 2016/2017. Definiu-se como 

critérios de inclusão no estudo: i) inscreverem-se no CFB para a formação certificada; e ii) ser 

docente dos EEECB no ano letivo de 2016/2017. E como critérios de exclusão: i) A não 

presença em todas as sessões que integram o projeto de intervenção; e ii) não preenchimento 

total do questionário. 

No que concerne ao tamanho da amostra, esta ficou constituída por 84 docentes, 

correspondendo a 35,4% da população. Para se operacionalizar eficazmente as sessões que 

integravam o projeto de intervenção e dado o curto período para a realização do estágio, 

formamos quatro grupos, cada um constituído por 21 docentes. 

Considerações éticas 

O respeito pelos procedimentos éticos impõe-se em todas as fases de um estudo de 

investigação desde a relevância do estudo, à validade científica, passando pela seleção da 

população, assim como a relação risco benefício, a garantia do consentimento informado, 

esclarecido e livre, bem como a confidencialidade até à proteção dos dados (Nunes, 2014). 

No sentido de serem salvaguardadas as questões de ordem ética, como recomendado por 

Fortin et al. (2009) e pela DGS (2016), foi solicitado aos participantes o consentimento 

informado, livre e esclarecido para a participação no estudo (Apêndice H). 
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Tratamento dos dados 

Após a recolha dos dados, foi criada uma base de dados que permitiu efetuar o tratamento 

estatístico no programa SPSS® (Statistical Package for the Social Science), versão 22. 

Assumimos como valor crítico de significância 0,05 para os resultados dos testes estatísticos e 

rejeitamos a existência de associação para uma probabilidade superior a este valor (Pereira, 

2008). Neste estudo, compararam-se as variáveis binominais (categorizadas como respostas 

certa e errada) extraídas das amostras emparelhadas, relativas aos conhecimentos em SBV/PS, 

no momento 1 e no momento 2, utilizado o Teste T para amostras emparelhadas (Marôco, 

2011). 

Planeamento das sessões e cronograma do projeto  

O projeto de intervenção de enfermagem comunitária: capacitar os docentes em suporte 

básico de vida e primeiros socorros, integra quatro sessões formativas com uma duração de 3 

horas cada (total 12 horas) replicadas nos quatro grupos de participantes.  

A) Sessão I  

A primeira sessão destinada à apresentação do projeto e às temáticas que integram o seu 

desenvolvimento, prevê, ainda, a apresentação dos formadores e dos docentes, 

individualmente, em cada um dos quatro grupos. Segue-se o pedido de colaboração dos 

docentes para o preenchimento do questionário (Apêndice F) que visa a avaliação dos 

conhecimentos sobre SBV/PS (momento 1). Durante a sessão é importante o uso de 

comportamentos que facilitem a comunicação, a troca de ideias e esclarecimentos. O final da 

sessão é reservado para uma síntese dos conhecimentos, uma avaliação informal da sessão e 

motivação para as sessões seguintes. O planeamento mais detalhado da sessão encontra-se na 

tabela 5. 
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Tabela 5. 

Plano da sessão número 1 (SBV/PS) 

PLANO DE SESSÃO: Nº I  

FORMADOR: Enfermeiro Jerónimo Ferreira 

DATA: 10/10/2016; 12/10/2016; 20/10/2016; 01/02/2017 

DURAÇÃO: 180 minutos 

TEMA: Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros Socorros (PS) 

PÚBLICO-ALVO: 21 Docentes de Celorico de Basto 

OBJETIVOS GERAIS: 1- Exemplificar os procedimentos de um correto alarme em caso de emergência 

(SIEM); 2- Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumento da taxa de 

sobrevivência em paragem cardiorespiratória; 3- Realizar o exame do paciente com 

base na abordagem inicial do ABC (airway; breathing and circulation). 

MOMENTO CONTEÚDOS MÉTODOS 

TÉCNICAS  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Apresentação do programa da 

formação.  

Metodologia utilizada. 

Forma de Avaliação. 

Questionário inicial para 

avaliar conhecimentos em 

SBV e PS.     

 Pertinência do Estudo. 

Expositivo. 

Demonstrativo. 

Computador e 

Datashow. 

 

  

20 min 

Desenvolvimento 

Abordagem ao SIEM. 

Cadeia de sobrevivência. 

Exame do doente. 

Expositivo/ 

Demonstrativo. 

Computador e 

Datashow. 

Modelo de 

reanimação 

 

140 min 

Conclusão 

Esclarecimento de dúvidas. 

Breve resumo dos itens mais 

importantes. 

Expositivo/ 

Exposição; 

Computador e 

Datashow; 

 

20 min 

B) Sessão II 

A segunda sessão é destinada ao aprofundamento dos conteúdos relativos ao SBV/PS, 

procurando fazer a transposição didática da componente teórica para a prática com referência 

a exemplos práticos pertinentes e uso de linguagem clara e simples para fácil entendimento. 

Nesta sessão, aprofundam-se os conteúdos orientados para a sua aplicabilidade. O 

planeamento da sessão encontra-se pormenorizado na tabela 6. 
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Tabela 6. 

Plano da sessão número 2 (SBV/PS) 

PLANO DE SESSÃO Nº II  

FORMADOR: Enfermeiro Jerónimo Ferreira 

DATA: 19/10/2016; 27/10/2016; 31/10/2016; 02/02/2017 

DURAÇÃO: 180 minutos. 

TEMA: Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros Socorros (PS) 

PÚBLICO-ALVO:  21 Docentes de Celorico de Basto 

OBJETIVOS GERAIS: 1-Identificar os procedimentos técnicos a adotar em caso de paragem 

cardiorespiratória em adulto e criança; 2- Aplicar medidas de suporte básico de vida; 

3- Adquirir conhecimentos sobre primeiros socorros; 4- Executar os procedimentos 

de SBV segundo os algoritmos da ERC; 5- Descrever os conceitos dos temas 

abordados em primeiros socorros; 6- Identificar a sintomatologia associada aos temas 

abordados em primeiros socorros; 7-Explicar a forma de atuação nos temas abordados 

em primeiros socorros. 

MOMENTO CONTEÚDOS 
MÉTODOS 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Abordagem aos temas a 

desenvolver durante a sessão. 

Explicar método e técnicas a 

utilizar durante a sessão. 

Expositivo/ 

Exposição 

Computador e 

Datashow 

 

20 min 

Desenvolvimento 

Algoritmos do SBV. 

Primeiros Socorros 

(queimaduras; intoxicações; 

convulsões; hemorragias; 

fraturas; diabetes tipo 2; 

acidente vascular cerebral; 

enfarte agudo do miocárido; 

asma), conceitos, 

sintomatologia e forma de 

atuação. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador e 

Datashow; 

Modelo de 

reanimação. 

 

140 min 

Conclusão 

Esclarecimento de dúvidas. 

Breve resumo dos itens mais 

importantes. 

Expositivo/ 

Exposição; 

Computador e 

Datashow;  

 

20 min 

C) Sessão III 

A terceira sessão é destinada ao treino das manobras de desobstrução da via aérea, da posição 

lateral de segurança e dos procedimentos de SBV, segundo os algoritmos do ERC. O 

desenvolvimento desta sessão tem como exigência a participação ativa dos docentes nos 

procedimentos práticos. O planeamento desta sessão encontra-se na tabela 7. 
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Tabela 7.  

Plano da sessão número 3 (SBV/PS) 

PLANO DE SESSÃO Nº III  

FORMADOR: Enfermeiro Jerónimo Ferreira 

DATA: 26/10/2016; 03/11/2016; 07/11/2016; 08/02/2017 

DURAÇÃO: 180 Minutos 

TEMA: Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros Socorros (PS) 

PÚBLICO-ALVO: 21 Docentes de Celorico de Basto 

OBJETIVOS GERAIS: 1- Executar manobras de desobstrução da via aérea (encorajar tosse; palmadas 

interescapulares; compressões abdominais); 2- Demonstrar a posição lateral de 

segurança; 3- Executar procedimentos de SBV segundo os algoritmos do ERC. 

MOMENTO CONTEÚDOS 
MÉTODOS 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Abordagem aos temas a 

desenvolver durante a 

sessão. Explicar método 

e técnicas a utilizar 

durante a sessão. 

Expositivo/ 

Exposição 

Computador; 

Videoprojetor. 

 20 min 

Desenvolvimento 

Obstrução da via aérea. 

Posição lateral de 

segurança. Algoritmo 

do SBV. 

Expositivo/ 

Demonstrativo 

Computador e 

Videoprojetor; 

Modelo de 

reanimação (prática). 

 

140 min 

Conclusão 

Esclarecimento de 

dúvidas.  

Breve resumo dos itens 

mais importantes. 

Expositivo/ 

Exposição; 

Computador e 

Videoprojetor;  

 

20 min 

D) Sessão IV 

A quarta sessão destinada à consolidação e encerramento do projeto reserva um período de 

troca e debate de ideias entre o grupo e esclarecimentos de dúvidas. Nesta sessão, procede-se 

à aplicação do questionário (momento 2) para avaliação dos conhecimentos adquiridos em 

SBV/PS e aplicação da grelha (Apêndice G) para avaliação de competências em SBV 

conforme consta da tabela 8. 
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Tabela 8.  

Plano da sessão número 4 (SBV/PS) 

PLANO DE SESSÃO Nº IV  

FORMADOR: Enfermeiro Jerónimo Ferreira 

DATA: 02/ 11/2016; 10/11/2016; 14/11/2016; 09/02/2017 

DURAÇÃO: 180 Minutos 

TEMA: Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros Socorros (PS) 

PÚBLICO-ALVO: 21 Docentes de Celorico de Basto 

OBJETIVOS GERAIS: 

 

1- Explorar recursos pedagógicos para a lecionação do conteúdo junto dos alunos; 2- 

Avaliar conhecimentos em SBV/PS; 3- Avaliar competências em SBV. 

MOMENTO CONTEÚDOS 
MÉTODOS 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Explicar método e técnicas a 

utilizar durante a sessão. 

Explicar forma de avaliação. 

Expositivo/ 

Exposição 

Computador e 

Videoprojetor. 

 

20 min 

Desenvolvimento 

Didatização do tema. 

Avaliação de conhecimentos 

através de questionário. 

Avaliação de competências 

através de grelha de 

observação sobre simulação 

de algoritmo de SBV.                                 

Expositivo/ 

Demonstrativo 

Computador e 

Videoprojetor; 

Modelo de 

reanimação. 

 

140 min 

Conclusão 

Esclarecimento de dúvidas.  

Breve resumo dos itens mais 

importantes. 

Expositivo/ 

Exposição 

Computador e 

Videoprojetor 

 

20 min 

 

No sentido de sistematizar e organizar as sessões que integram o projeto de intervenção foi 

desenvolvido o cronograma (tabela 9). 
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Tabela 9. 
Cronograma de atividades do projeto de intervenção 

Atividade 
Set 

2016 

Out 

2016 

Nov 

2016 

Dez 

2016 

Jan 

2017 

Fev 

2017 

Discussão do projeto de 

intervenção 
      

Revisão da Literatura       

Pedidos de Autorização       

Grupo1 

Sessões 
 

S1: dia 10 

S2: dia 31 

S3: dia 07 

S4: dia 14 
   

Grupo 2 

Sessões 
 

S1: dia 12 

S2: dia 19 

S3: dia 26 

S4: dia 02    

Grupo 3 

Sessões 
 

S1: dia 20 

S2: dia 27 

S3: dia 03 

S4: dia 10 
   

Grupo 4 

Sessões 
     

S1: dia 01 

S2: dia 02 

S3: dia 08 

S4: dia 09 

Legenda: S1: Sessão 1; S2: Sessão 2; S3: Sessão 3; S4: Sessão 4 

Conluído o planeamento do projeto, subscrevemos a opinião de Ribeiro (2010) ao afirmar que 

a formação é um processo de transformação individual que mobiliza o saber, o saber fazer e o 

saber ser, exigindo o envolvimento ativo dos docentes no processo de transformação para que 

possam agir no momento oportuno. 

2.7. Execução do projeto de intervenção comunitária 

No que concerne à operacionalização do projeto “Intervenção de enfermagem comunitária: 

capacitar os docentes em suporte básico de vida e primeiros socorros” sublinhamos que neste 

projeto foi utilizado o algoritmo de SBV para leigos e adultos, pelo facto do algoritmo de 

SBV do adulto poder ser usado com segurança na criança que não responde e não respira 

normalmente. No entanto, a profundidade das compressões torácicas deve ser de pelo menos 

1/3 da profundidade torácica (4 cm nos lactentes, 5 cm em crianças)” (Conselho Português de 

Ressuscitação, 2015).  

A execução do projeto de intervenção respeitou a calendarização para a realização das 

diferentes sessões, bem como os planos de sessão previamente definidos. Foram realizadas 

quatro sessões formativas de 3 horas cada (total 12 horas) sendo replicadas nos quatro grupos 

de participantes. Assim, foram realizadas 16 sessões formativas no total, correspondentes a 48 

horas de formação. O horário escolhido também foi respeitado tendo-se realizado das 18:30h 

às 21:30h, nas instalações do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, cedidas ao CFB. 
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Os recursos previstos foram suficientes e adequados para a realização do projeto de 

intervenção. 

Tendo em conta que as ações que integraram o projeto de intervenção comunitária, 

constituíam para os docentes formação certificada, foram abordados os conteúdos: Cadeia de 

Sobrevivência; Exame da Vítima; SIEM; SBV; OVA; PLS; Didatização do Tema (SBV); 

Asma; Acidente Vascular Cerebral; Enfarte Agudo do Miocárdio; Fraturas; Hemorragias; 

Queimaduras; Intoxicações; Diabetes Tipo 2. 

A primeira sessão do projeto decorreu nos dias 10, 12, 20 de outubro de 2016 e 01 de 

fevereiro de 2017 das 18:30h às 21:30h, com a presença de 21 docentes em cada dia. 

Destacamos a apresentação e a importância do primeiro impacto para o futuro das restantes 

sessões de formação. Após a apresentação do projeto, da metodologia e da forma de avaliação 

foi aplicado o questionário de avaliação de conhecimentos em SBV/PS (momento 1). De 

seguida foram abordados os conteúdos: Contextualização do SIEM; cadeia de sobrevivência; 

exame da vítima. Sempre que possível foi utilizada metodologia demonstrativa e 

participativa. No final de cada sessão foi efetuada a síntese dos aspectos mais relevantes, no 

sentido de uma melhor apropriação pelos participantes. A primeira sessão decorreu com 

grande interação e motivação por parte dos docentes.  

A segunda sessão formativa decorreu nos dias 19, 27, 31 de outubro de 2016 e 02 de fevereiro 

de 2017 das 18:30h às 21:30h. Estiveram presentes 21 docentes em cada dia. Foram 

abordados os seguintes temas: algoritmo do SBV; primeiros socorros. A metodologia 

utilizada foi predominantemente a demonstrativa e exemplificativa, com recurso a um modelo 

de reanimação. Foi criada grande dinâmica de grupo, demonstrando interação e interesse por 

parte dos docentes, sendo que tiveram oportunidade de executar o procedimento do algoritmo 

de SBV em modelo de reanimação.  

A terceira sessão decorreu nos dias 26 de outubro, 03, 07 de novembro de 2016 e 08 de 

fevereiro de 2017. Estiveram presentes 21 docentes em cada dia. Foram abordados os 

seguintes temas: obstrução da via aérea; posição lateral de segurança; algoritmo do SBV. 

Nesta sessão manteve-se o dinamismo e o interesse dos docentes. A metodologia foi 

preferencialmente a demonstrativa e prática. Todos os docentes praticaram as manobras de 

desobstrução da via aérea e colocação em posição lateral de segurança. 
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A quarta sessão realizou-se nos dias, 02, 10, 14 de novembro de 2016 e no dia 09 de fevereiro 

de 2017. Estiveram presentes 21 docentes em cada sessão. Nesta sessão priviligiamos a 

síntese dos temas abordados e aplicou-se o questionário para avaliação de conhecimentos em 

SBV/PS (momento 2 de avaliação). Seguidamente procedeu-se à avaliação das competências 

(grelha de avaliação de competências) através da simulação do algoritmo do SBV no modelo 

de reanimação. Os docentes manifestaram sentirem-se confiantes e confortáveis durante à 

avaliação de conhecimentos e competâncias. É de sublinhar que 4 docentes, por diversos 

motivos, não realizaram a avaliação de competências.  

2.8. Avaliação do projeto de intervenção 

A última etapa do planeamento em saúde é constituída pelo processo de avaliação, e a sua 

importância releva para a compreensão quanto ao nível de cumprimento dos objetivos e dos 

ganhos em saúde atingidos. Embora ao processo de avaliação estejam inerentes numerosas 

dificuldades, é importante que cada projeto contemple uma forma de avaliação, quer ao nível dos 

resultados obtidos, quer ao nível da sua elaboração, implementação e execução (Tavares, 1992). 

Neste sentido, para avaliar as sessões que integravam o projeto recorreu-se a dois momentos 

distintos, um no início (momento 1) e outro no fim do projeto (momento 2), de forma a comparar 

em que medida se verificou a aquisição de conhecimentos em SBV/PS. Por sua vez, a avaliação 

de competências, foi feita num único momento, após ministrar os conteúdos previstos. 

Como referido anteriormente, participaram no projeto 84 docentes, sendo que 4 docentes 

recusaram-se a particicipar no processo de avaliação de competências. 

Assim, passamos a apresentar os resultados obtidos relativamente à caracterização 

sociodemográfica da amostra (tabela 10). 
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Tabela 10. 

Caracterização sociodemográfica da amostra do projeto de intervenção 

Variável  Frequência Percentagem Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Género 
Masculino 15 17,9     

Feminino 69 82,1     

Idade  84 100 34 60 49,4 6,2 

Tempo de 

Serviço 
 84 100 6 38 25,2 6,4 

Departamento 

Primeiro ciclo 28 33,2     

Educação pré-escolar 18 21,4     

Ciências exatas 8 9,6     

Ciências sociais e 

Humanas 
9 10,8     

Expressões 6 7,1     

Línguas 9 10,8     

Educação especial 6 7,1     

Habilitações 

Académicas 

Bacharelato 7 8,3     

Licenciatura 72 85,7     

Mestrado 5 6,0     

No que concerne à caracterização da amostra dos docentes que integraram o projeto de 

intervenção (Apêndice I), participaram 84 docentes, a maioria do sexo feminino (69; 82,1%) 

cuja média de idade se situava nos 49,6 anos, sendo a idade mínima de 34 anos e a máxima de 

60 anos (desvio padrão de 6,2 anos). Relativamente ao tempo de serviço, a média foi de 25,2 

anos, sendo o tempo de serviço máximo de 38 anos e o mínimo de 6 anos (desvio padrão de 

6,4 anos). Quanto ao grupo disciplinar, a maioria dos docentes lecionava no primeiro ciclo 

(28; 33,2%) e na educação pré-escolar (18; 21,4%). Relativamente às habilitações 

académicas, a maioria dos docentes era licenciada (75; 85,7%). Estes resultados, em termos 

estatísticos, são semelhantes aos resultados obtidos no estudo realizado para o diagnóstico de 

situação. 

No que concerne à avaliação dos conhecimentos dos docentes em SBV/PS, os resultados 

encontram-se descritos na tabela 11. 
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Tabela 11.  
Questionário para avaliar conhecimentos em SBV/PS  

Questões 

Q1- A observação geral e as condições de segurança são a primeira coisa a fazer ao socorrer uma vítima. 

Q2- Ao encontrar uma vítima inconsciente devemos imediatamente iniciar a avaliação da respiração e circulação sem pedir 

ajuda. 

Q3- Ao telefonar para o 112 é importante estarmos preparados para responder: 

 Onde? O quê? Quem?  

Q4- A cadeia de sobrevivência é composta por 4 elos e deles depende o sucesso da reanimação. 

Q5- A técnica das pancadas interescapulares é usada na desobstrução da via aérea. 

Q6- Se uma vítima recuperar a consciência é importante coloca-la em posição lateral de segurança. 

Q7- A avaliação de uma vítima em paragem cardiorrespiratória é feita através da avaliação da permeabilidade da via aérea, 

da avaliação da respiração (ver; ouvir; sentir) durante 5 segundos e da avaliação do pulso. 

Q8- Se uma vítima precisar de compressões torácicas estas são realizadas especificamente, 5 cm acima do apêndice xifoide. 

Q9- A relação de compressões torácicas e ventilações num adulto é de 30:2 respetivamente. 

Q10- Para verificarmos a permeabilidade da via aérea, devemos realizar hiperextensão da cabeça e posteriormente remover 

corpos estranhos. 

Q11- Numa vítima em paragem cardiorrespiratória devemos realizar 5 ciclos de compressões/ventilações até nova avaliação 

da respiração e do pulso. 

Q12- Perante uma vítima com suspeita de fratura devemos imobilizar o membro afetado. 

Q13- Em caso de intoxicação por álcool ou medicamentos numa vítima consciente devemos estimular o vómito. 

Q14- Numa crise convulsiva devemos colocar um objeto ou os dedos na boca da vítima para esta não asfixiar. 

Q15- Numa hemorragia nasal devemos manter a cabeça na posição normal e pressionar a narina até parar a hemorragia. 

Q16- Nas queimaduras químicas devemos remover a roupa da vítima e a área atingida deve ser limpa com compressas secas 

(exceto os olhos) e lavada com água em abundância pelo menos durante 15 minutos. 

Q17- A sintomatologia do Acidente Vascular Cerebral começa por dor no peito com irradiação para o pescoço. 

Q18- Numa hipoglicemia devemos alimentar a vítima com açúcar para compensar a falta de glicose. 

Q19- Num enfarte agudo do miocárdio a sintomatologia começa geralmente por dor no peito com irradiação para o pescoço 

ou braço esquerdo. 

Q20- Numa vítima consciente com obstrução parcial devemos estimular a tosse para desobstruir a via aérea. 

A avaliação de conhecimentos em SBV/PS foi efetuada através das respostas às questões que 

integravam o questionário (Apêndice J), sendo que em todas as questões houve aumento de 

respostas corretamente assinaladas do momento 1 para o momento 2 e, como tal, ganhos em 

conhecimento, como podemos observar na tabela 12. 
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Tabela 12.  
Distribuição das respostas corretas no momento 1 e momento 2 de avaliação de conhecimentos em SBV/PS 

Questão 

(número) 
Momento 1 Momento 2 Valor “P” 

Ganhos em 

Conhecimentos 

Q1 78 92,9% 84 100% 0,013 Sim 

Q2 56 67% 82 97,6% 0,000 Sim 

Q3 81 96,4% 84 100% 0,830 Sim 

Q4 41 48,8% 83 98,8% 0,000 Sim 

Q5 53 63,1% 78 92,9% 0,000 Sim 

Q6 49 58,3% 75 89,3% 0,000 Sim 

Q7 8 9,5% 75 89,3% 0,000 Sim 

Q8 16 19% 65 77,4% 0,000 Sim 

Q9 21 25% 61 72,6% 0,000 Sim 

Q10 16 19% 78 92,9% 0,000 Sim 

Q11 4 4,8% 77 91,7% 0,000 Sim 

Q12 59 70,2% 84 100% 0,000 Sim 

Q13 59 70,2% 80 95,2% 0,000 Sim 

Q14 59 70,2% 82 97,6% 0,000 Sim 

Q15 40 47,6% 84 100% 0,000 Sim 

Q16 56 66,7% 83 98,8% 0,000 Sim 

Q17 29 34,5% 78 97,9% 0,000 Sim 

Q18 60 71,4% 82 97,6% 0,000 Sim 

Q19 59 70,2% 84 100% 0,000 Sim 

Q20 56 66,7% 80 95,2% 0,000 Sim 

Em termos estatísticos, somente se verificou que para a Q3 (p=0,830) não existiram 

diferenças estatísticamente significativas na avaliação do momento 1 para o momento 2. Nas 

restantes questões verificaram-se diferenças estatisticamente significativas na avaliação do 

momento 1 para o momento 2, o que confirma os ganhos em conhecimentos. A maior 

diferença ocorreu na questão Q11, constatando-se que no momento 1, apenas 4 (4,8%) 

docentes assinalaram corretamente a questão, enquanto no momento 2, a maioria dos docentes 

(77; 91,7%) respondeu corretamente a esta questão, como podemos observar na tabela 13. 

Tabela 13. 

Distribuição da percentagem de questões certas no momento 1 e momento 2 de avaliação de conhecimentos em 

SBV/PS 

% Questões Certas Momento 1 
Total de 

Questões 
Momento 2 

Total de 

Questões 

100 0 0 Q1; Q3; Q12; Q15; Q19 5 

90 – 99 Q1; Q3 2 
Q2; Q4; Q5; Q10; Q11; Q13; 

Q14; Q16; Q17; Q18; Q20 

11 

80 – 88 0 0 Q6; Q7 2 

70 – 79 Q12; Q13; Q14; Q18; Q19 5 Q8, Q9 2 

60 – 69 Q2; Q5; Q16; Q20 4 0 0 

50 – 59 Q6 1 0 0 

40 – 49 Q4; Q15 2 0 0 

30 – 39 Q17 1 0 0 

20 – 29 Q9 1 0 0 

10 – 19 Q8; Q10 2 0 0 

0 – 9 Q7; Q11 2 0 0 
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No que respeita à avaliação do momento 2, destacamos as questões: Q1; Q3; Q12; Q15; Q19, 

em relação às quais todos os docentes (84; 100%) assinalaram a resposta correta. No 

momento 2, a Q9 apresentou a menor percentagem de respostas corretas. A esta questão 

apenas 61 (72,6%) docentes responderam corretamente. Constata-se que no momento 2, em 

termos percentuais, todas as respostas se situaram no intervalo de 70% - 100%  e destas a 

maior percentagem no intervalo de 90% - 99,9%. Na avaliação do momento 1, realçamos que 

não existiu nenhuma resposta à qual todos os docentes responderam corretamente. O valor 

mais alto de respostas certas foi na Q3, verificando-se que 81 (96,4%) docentes responderam 

corretamente. Destaca-se, ainda, o valor de respostas erradas nas Q7 e Q11, onde somente 8 

(9,5%) e 4 (4,8%) docentes, respetivamente, responderam acertadamente.  

Da avaliação do momento 1 para o momento 2, podemos constatar um aumento significativo 

do número de respostas corretas. No momento 1, a maioria das respostas corretas situou-se no 

intervalo de 70% - 79%, enquanto que no momento 2 a maioria das respostas corretas situou-

se no intervalo 90% - 99%. 

Na tabela 14, podemos observar a distribuição do aumento de respostas corretas do momento 

1 para o momento 2 de avaliação, por docente. 

Tabela 14.  
Distribuição do aumento de respostas certas do momento 1 para o momento 2 de avaliação, por docente 

Frequência Mínimo  Máximo  Média Desvio padrão 

20 3 16 8,6 2,58 

Na tabela 15, podemos observar a distribuição dos docentes que aumentaram os seus 

conhecimentos em SBV/PS do momento 1 para o momento 2. 

Tabela 15. 

Distribuição do número de docentes que aumentaram conhecimentos em SBV/PS do momento 1 para o 

momento 2 de avaliação 

Número total de docentes 
Docentes que aumentaram 

conhecimentos 

Percentagem de docentes que 

aumentaram conhecimentos 

84 84 100 

Pela análise da tabela 15, podemos verificar que todos os docentes (84; 100%) aumentaram os 

seus conhecimentos do momento 1 para o momento 2. O valor mais alto, do aumento de 

respostas certas do momento 1 para o momento 2 de avaliação foi de 16 respostas e um 

(1,2%) docente atingiu esse valor. Por sua vez, 16 (19%) docentes conseguiram um aumento 
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de 9 respostas corretas e 15 (17,9%) docentes um aumento de 8 respostas corretas. O valor 

mais baixo de aumento de respostas corretas foi de 3 respostas, com 2 (2,4%) docentes a 

atingir esse valor. Cerca de metade dos docentes (42; 50%) conseguiu um aumento de 

respostas corretas no intervalo de 8 a 10 respostas. A média do aumento de respostas corretas 

do momento 1 para o momento 2 de avaliação foi de 8,58 respostas (desvio padrão de 2,58). 

No que concerne ao processo de avaliação de competências, ocorreu com recurso a uma 

grelha de avaliação (Apêndice K). Participaram na avaliação de competências 80 docentes e 

cujos resultados se encontram descritos na tabela 16. 

Tabela 16. 

Resultados da avaliação de competências em SBV (grelha de avaliação) 

Procedimento a 

avaliar 

Realiza Não Realiza Realiza com Falhas Meta  

N % N % N %  

P1 Assegura condições 

de segurança 
75 93,8 5 6,3   

Superada 

P2 Avalia estado de 

consciência 
77 96,3 3 3,8   

Superada 

P3 Grita por ajuda  

 
72 90,0 4 5,0 4 5,0 

Superada 

P4 Permeabiliza a via 

aérea 
58 72,5 3 3,8 19 23,8 

Superada 

P5 Pesquisa VOS 

durante 10 segundos 
73 91,3 1 1,3 6 7,5 

Superada 

P6 Efetua o pedido de 

ajuda diferenciado, liga 

112 

76 95,0   4 5,0 

Superada 

P7 Localiza 

corretamente o local 

para efetuar 

compressões 

74 95,0   6 7,5 

Superada 

P8 Efetua compressões 

a um ritmo de 100 a 120 

p/min 

75 93,8   5 6,3 

Superada 

P9 Efetua 2 ventilações 

sem demorar mais de 5 

segundos 

77 96,3   3 3,8 

Superada 

P10 Mantem a via aérea 

permeável durante as 

ventilações 

60 75,1 12 15,0 8 10 

Superada 

P11 Mantem relação de 

compressões / 

ventilações 30:2 

76 95,0   4 5,0 

Superada 

P12 Mantem 

posicionamento correto 

durante as manobras 

57 71,3   23 28,7 

Superada 

Como podemos observar, confirma-se que a maioria dos docentes realizou corretamente o 

algoritmo do SBV. No entanto, destacamos que por ser uma avaliação prática e feita 

individualmente, provocou alguma ansiedade.  
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De uma forma global, os procedimentos com maior dificuldade na realização foram os 

seguintes: P12 “mantem posicionamento correto durante as manobras” (71,3% dos docentes 

realiza); P4 “permeabiliza a via aérea” (72,5% dos docentes realiza); P10 “mantem a via aérea 

permeável durante as ventilações” (75,1% dos docentes realiza). 

Nos restantes procedimentos em avaliação a percentagem de docentes que realizaram 

corretamente as manobras, foi superior a 90%. Destacando-se o valor mais alto atingido no P2 

“avalia estado de consci ncia” e P9 “efetua 2 insuflações sem demorar mais de 5 segundos”, 

em que 77 (96,3%) docentes realizou corretamente o procedimento. O procedimento com 

maior número de situações “não realiza” ocorreu no P10 “mantém a via aérea permeável 

durante as ventilações” observado em 12 (15%) docentes. O procedimento com maior número 

de situações “realiza com falhas” foi o P12 “mantem posicionamento correto durante as 

manobras” observado em 23 (28,7%) docentes. 

Passando à análise das metas podemos constatar o seguinte: 

Meta 1: Aumentar os conhecimentos de 80% dos docentes em SBV/PS do momento 1 (1ª 

avaliação) para o momento 2 (2ª avaliação). Esta meta foi atingida e superada, pois do 

momento 1 para o momento 2, todos os docentes (100%) aumentaram os conhecimentos. 

Meta 2: Aumentar o número de respostas corretas em SBV/PS dos docentes, do momento 1 

para o momento 2, em 80% das questões do questionário de avaliação de conhecimentos. Esta 

meta foi superada, pois em todas as questões (100%), do momento 1 para o momento 2 houve 

aumento do número de respostas corretas. 

Meta 3: Conseguir que em cada procedimento do algoritmo do SBV, 70% dos docentes 

consiga executar corretamente o procedimento (realiza). Esta meta foi superada, pois em 

todos os procedimentos do algoritmo do SBV avaliados, a percentagem de docentes que 

realizou corretamente o procedimento foi superior a 70%. 

Os indicadores de atividade e resultado foram atingidos, consoante podemos visualizar nas 

tabelas 17 e 18. 
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Tabela 17.  

Resultados dos indicadores de resultado/metas 

 Nº de docentes que aumentaram 

conhecimentos em SBV/ PS do 

momento 1 para o momento 2 de 

avaliação 

Nº total de docentes que 

participaram no projeto de 

intervenção  

Resultado 

Atingido 

Meta (i) 

Indicador de 

resultado 1 
84 84 100% 80% 

 Nº de questões em que existiu um 

aumento de respostas certas do 

momento 1 para o momento 2 de 

avaliação 

Nº total de questões do 

questionário de avaliação de 

conhecimentos em SBV/PS 

Resultado 

Atingido 

Meta (ii) 

Indicador de 

resultado 2 
20 20 100% 80% 

 Nº de procedimentos do SBV em 

que a percentagem de “realiza” 

foi superior a 70% 

Nº total de procedimentos 

da avaliação de 

competências em SBV 

Resultado 

Atingido 

Meta (iii) 

Indicador de 

resultado 3 
12 12 Superior a 70% 70% 

A meta I “Aumentar os conhecimentos de 80% dos docentes participantes no projeto de 

intervenção em SBV/PS do momento 1 (1ª avaliação) para o momento 2 (2ª avaliação) ” foi 

superada, pois conseguimos que todos os docentes (84; 100%) tivessem ganhos em 

conhecimentos em SBV/PS do momento 1 para o momento 2 de avaliação. O resultado 

esperado era que 80% dos docentes obtivessem ganhos em conhecimentos do momento 1 para 

o momento 2 de avaliação.  

A meta II “Aumentar o número de respostas corretas em SBV/PS dos docentes participantes 

no projeto de intervenção, do momento 1 para o momento 2, em 80% das questões do 

questionário de avaliação de conhecimentos”, foi superada, pois conseguimos que em todas as 

questões (20; 100%) do questionário de avaliação de conhecimentos em SBV/PS existisse 

aumento do número de respostas certas do momento 1 para o momento 2 de avaliação. O 

resultado esperado era de 80%.  

A meta III “Conseguir que em cada procedimento do algoritmo do SBV a ser avaliado, 70% 

dos docentes participantes no projeto de intervenção consiga executar corretamente o 

procedimento (realiza)”, foi atingida, pois conseguimos que em todos os procedimentos do 

SBV (12;100%) a percentagem de “realiza” (realiza corretamente o procedimento) fosse 

superior a 70%.  
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Tabela 18. 

Resultados dos indicadores de atividade/metas 

 Nº Sessões Realizadas Nº Sessões Planeadas Resultado Atingido Meta (iv) 

Indicador de 

atividade 1 
16 16 100% 100% 

 Nº de docentes que 

participaram no projeto de 

intervenção 

Nº total de docentes dos 

EEECB 

Resultado Atingido Meta (v) 

Indicador de 

atividade 2 
84 237 35% 20% 

A análise dos indicadores de resultado permitem-nos afirmar que foram atingidos. Assim,  o 

indicador de atividade I “Realizar durante o projeto de intervenção 16 sessões sobre 

SBV/PS”, foi atingida, pois realizou-se 16 sessões (100%). O indicador de atividade II 

“Conseguir que 20% do total de docentes dos EEECB, participem nas sessões sobre SBV/PS, 

até março de 2017”, foi superada, pois atingimos o resultado de 35%, superior ao que era 

esperado (20%). Este resultado concorre para o objetivo operacional do PNSE  na meta 

definida para atingir em 2020 e para o objetivo operacional do Plano de Atividades da UCC 

“Mãos Amigas” 2015-2017. 

Uma análise global ao desenvolvimento do projeto, permite-nos sublinhar que possibilitou 

intervir nos problemas identificados no diagnóstico da situação e através do projeto de 

intervenção comunitária traduzir os resultados obtidos nos indicadores de desempenho da 

UCC “Mãos Amigas”. O balanço final deste projeto de intervenção foi verdadeiramente 

positivo e inspirador, servindo como ponto de partida para refletir a prática de Enfermagem 

no que concerne a esta área de especialização. Permitiu-nos, ainda, perceber que contexto de 

prestação de cuidados deve ter em conta a especificidade do ambiente e das prioridades que é 

necessário atender para que se justifique uma intervenção especializada em enfermagem 

comunitária norteada pela metodologia do planeamento em saúde. 

Congratula-nos saber que este projeto será continuado pelos profissionais da UCC e que não 

fica confinado ao espaço temporal de realização do estágio, por isso relevamos o nosso 

contributo para a capacitação dos docentes em SBV/PS, conscientes de que estes na sua 

intervenção farão a diferença na medida em que com actos simples mas eficazes podem salvar 

vidas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste percurso de formação especializada em enfermagem comunitária salientamos que as 

atividades em que nos envolvemos, de forma empenhada e próativa, permitiram-nos o 

contacto direto com a população e um conhecimento mais aprofundado da complexidade dos 

problemas de saúde e dos múltiplos determinantes que condicionam a saúde da comunidade. 

Este conhecimento não é restrito a um grupo em particular já que todos os grupos 

populacionais e pessoas de todas as idades podem beneficiar de programas e projetos de 

promoção e manutenção da saúde implementados pelos enfermeiros especialistas em 

enfermagem comunitária.  

Durante o estágio foi-nos dada a possibilidade de desenvolver atividades no âmbito de vários 

Programas Nacionais de Saúde, e refletir criticamente sobre as experiências vividas. No 

relatório descrevemos de forma concisa as atividades realizadas e como contribuíram para o 

processo de desenvolvimento de competências que caracteriza o exercício autónomo de 

cuidados de enfermagem especializados na área da enfermagem comunitária. Apresentamos 

as diferentes fases do projeto de intervenção e os resultados obtidos. Foram prestados 

cuidados especializados no âmbito da enfermagem comunitária a grupos/comunidades 

utilizando o planeamento em saúde de forma rigorosa e consistente. Reconhecemos e 

incorporamos na prática da enfermagem comunitária a influência dos determinantes em saúde 

na consecução de ganhos em saúde de grupos/comunidades, considerando que de entre os 

determinantes da saúde, os estilos de vida saudáveis ocupam um lugar de relevo para a 

obtenção de ganhos em saúde (DGS, 2014). Para tal, é fundamental capacitar a comunidade, 

promover a literacia em saúde, estilos de vida mais saudáveis e contribuir para um ambiente 

escolar seguro, investindo fortemente nas intervenções que possam alterar os estilos 

modificáveis essencial para a obtenção de ganhos em saúde.  

Neste percurso, destacamos com maior relevo a implementação do projeto de intervenção 

“Intervenção de enfermagem comunitária: capacitar os docentes em SBV e PS”, que foi 

desenvolvido seguindo as etapas da metodologia do planeamento em saúde que contribuiu 

para atingir os objetivos operacionais do PNSE e do Plano de Atividades da UCC “Mãos 

Amigas”. O projeto de intervenção comportou um estudo descritivo, quantitativo e 

longitudinal. Deste estudo realçamos os seguintes resultados: participaram 84 docentes sendo 
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a maioria do sexo feminino e com uma média de idades de 50 anos. A média de tempo de 

serviço situava-se nos 25 anos e a maioria dos docentes era licenciada. Todos os docentes 

aumentaram os conhecimentos em SBV do momento 1 para o momento 2 de avaliação, 

constatando-se um aumento do número de respostas corretas do momento 1 para o momento 2 

de avaliação. No que respeita à avaliação de competências segundo o algoritmo do SBV, a 

percentagem de docentes a realizar corretamente todos os procedimentos foi superior a 70%. 

Integraram o projeto de intervenção 35% do total de docentes dos EEECB, que frequentaram 

16 sessões de formação em SBV/PS, divididos por 4 grupos de 21 docentes cada, equivalente 

a 48 horas de formação cerfificada. Salientamos que todos os objetivos, metas e indicadores 

do projeto de intervenção foram atingidos. Sublinhamos que o projeto de intervenção foi um 

sucesso como ficou demonstrado pela adesão, motivação, interação e interesse por parte dos 

docentes e pelos resultados obtidos. Projetos similares têm que continuar a ser desenvolvidos 

para a população em geral de forma a aumentar a literacia em SBV e PS  chegando ao maior 

número de pessoas.  

A pertinência do projeto é evidenciada em alguns estudos que realçam que realização de 

formação em SBV é importante e deve ser reciclada periodicamente, para melhorar os 

conhecimentos e a confiança dos intervenientes (Meissner, Kloppe & Hanefeld, 2012; Miró 

Andre et al., 2008). Num futuro próximo é expectável que se possa avançar para outro nível 

de formação no que concerne à reanimação, no qual seja possível a utilização de 

desfibrilhadores automáticos externos (DAE) por parte da população. A desfibrilhação nos 

primeiros 3-5 minutos após o colapso pode significar taxas de sobrevivência entre 50-70%. 

Desfibrilhação precoce pode ser conseguida através do acesso do socorrista a DAE instalados 

em locais de acesso público, em particular locais de elevada densidade populacional 

(Conselho Português de Ressuscitação, 2015). 

Salientamos que segundo o PNS 2012-2016 (DGS, 2012), a melhor estratégia para a obtenção 

de ganhos em saúde é a capacitação de todos os intervenientes no sistema de saúde, de forma 

a desenvolver competências bem como a mobilização dos recursos necessários para o 

planeamento, implementação, monitorização e avaliação das práticas e políticas dos agentes 

com responsabilidades no setor da saúde. E neste sentido, o enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária e de saúde pública, em resultado do seu conhecimento e experiência 

clínica, assume um entendimento profundo sobre as respostas humanas aos processos de vida 

e aos problemas de saúde e uma elevada capacidade para responder de forma adequada às 
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necessidades dos diferentes clientes (pessoas, grupos ou comunidade), proporcionando 

efetivos ganhos em saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

Uma avaliação global do desenvolvimento do estágio permite-nos apontar algumas 

dificuldades que foram sentidas durante o planeamento e implementação do projeto de 

intervenção em resultado da escassez de tempo disponivel para a preparação das sessões. 

Outra das dificuldades diz respeito aos escassos recursos disponíveis na UCC que do nosso 

ponto de vista de um maior investimento em recursos materiais que permitam apoiar o 

desenvolvimento das atividades desta unidade funcional.  

Salientamos também os aspectos positivos, o enorme prazer e a gratificação pessoal e 

profissional que sentimos durante o processo de realização do projeto de intervenção e que 

contribuiu muito para uma visão mais alargada e perspetiva futura do papel enfermeiro 

especialista. Efetivamente, permitiu-nos constatar que o empenho e a dedicação valem sempre 

a pena, e que o nosso contributo tem reflexos positivos para a comunidade.  

Concluímos, referindo que, na nossa opinião, o desenvolvimento de projetos de intervenção 

em Enfermagem Comunitária necessita ser documentado para relevar a sua importância e que 

a investigação futura deverá contemplar os problemas de saúde mais prevalentes a nível loco-

regional, por forma a melhorar os cuidados de saúde das populações que terão impacto na 

qualidade de vida. 

 

 



 

 

 

 



 

55 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Administração Regional de Saúde do Norte- (2016). Perfil local de saúde do ACES Baixo 

Tâmega. Retirado de http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/ 

Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica/Planeamento%20em%20Sa%C3%BAde/Perfis%

20de%20Sa%C3%BAde/PLS/ACES%20Baixo%20T%C3%A2mega 

Administração Regional de Saúde do Norte. (2011). Programa PASSE. Retirado de 

http://www.passe.com.pt/abrir/programa_passe 

Administração Regional de Saúde do Norte. (2016). Programa PRESSE. Retirado de 

http://www.presse.com.pt/presse/ 

Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2010). Epidemiología básica (2ª ed.). São Paulo: 

Organização Mundial da Saúde. 

Carvalho, A., & e Carvalho, G. (2005).                                                  

            . Braga: Universidade do Minho. Retirado de 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/4647 

Castro, H. (2000). Conselho internacional de enfermagem. Retirado de 

http://www.ordemenfermeiros.pt/relacoesinternacionais/gri_documentacao/ICN_Folha

sInformativas_vsINGePT/FI_versao_PT/OCIEmobilizacaodosenfermeirosparapromoc

aosaude.pdf.  

Conselho Português de Ressuscitação. (2015). Recomendações 2015 para a reanimação do 

European Resuscitation Council. Retirado de http://www.cpressuscitacao. 

pt/files/2/documentos/20101025153119640078.pdf 

Decreto-lei nº 7-B/2016, de 31 de março. Aprova as grandes opções do plano para 2016-2019. 

Diário da República, 63. Série I. 

Despacho n.º 12889/2015, de 13 de novembro. Determina que o Programa Nacional de 

Promoção de Saúde Oral (PNPSO) é alargado, passando a incluir, entre outros, as 

crianças e jovens de 7, 10 e 13 anos com necessidades especiais de saúde, que não 

tenham ainda sido abrangidos pelo PNPS. Diário da República, 223. Série II.  

Direção Geral da Saúde. (2005). Programa nacional de promoção de saúde oral. Retirado de 

https://www.omd.pt/pnpso/chequedentista/legislacao/dgs-circular-normativa-01dse-

2005.pdf. 

Direção Geral da Saúde. (2016). Consentimento informado, esclarecido e livre dado por 

escrito. Retirado de https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-

normativas/norma-n-0152013-de-03102013-pdf.aspx.  

Direção-Geral da Saúde. (2011). Projeto SOBE. Retirado de http://www.sobe.pt/Uma-

Historia-Recente 



56 

Direção-Geral da Saúde. (2012). Programa nacional de saúde 2012-2016. Retirado de 

http://pns.dgs.pt/files/2013/12/brochura-pns.pdf. 

Direção-Geral da Saúde. (2014). Texto adaptado e resumido baseado num capítulo da 

  b          t t      “H  tó        S     P b    . Lisboa: Livros Horizonte. 

Direção-Geral da Saúde. (2015). Plano nacional de saúde 2016-2020.Volume II: Orientações 

estratégicas. Lisboa: Autor. 

Direção-Geral da Saúde. (2015). Programa nacional de saúde escolar 2015. Lisboa: Autor. 

Retirado de www.spp.pt/UserFiles/file/.../015_2015_AGO.2015.pdf. 

Direção-Geral da Saúde. (2016). Programa nacional de saúde escolar (PNSE): Relatório de 

avaliação do ano letivo 2014/2015. Lisboa: Autor. 

Dixie, M. A. C. R., & Gomes, J. C. R. (2015). Conhecimento da população portuguesa sobre 

suporte básico de vida e disponibilidade para realizar formação. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, 49(4), 640-649. Retirado de http://www.scielo. 

br/pdf/reeusp/v49n4/pt_0080-6234-reeusp-49-04-0640.pdf 

Entidade Reguladora da Saúde. (2014). Acesso, concorrência e qualidade no programa 

nacional de promoção de saúde oral. Porto: Autor. 

European Resuscitation Council. Guidelines for Resuscitation. (2010). Retirado de 

http://www.cprguidelines. eu/2010/ 

Fortin, M-F., Côté, J., & Fillion, F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de 

investigação. Loures: Lusodidacta. 

Imperatori, I., & Giraldes, M. R. (1993). Planeamento da saúde. In I. Imperatori & M. R. 

Giraldes, Metodologia do planeamento da saúde: Manual para uso em serviços 

centrais, regionais e locais (3a ed. rev. e atual., cap. 3, pp. 21-30). Lisboa: Escola 

Nacional de Saúde Pública. 

Instituto Nacional de Emergência Médica. (2006). Manual de suporte básico de vida adulto 

(Leigos). Lisboa: Departamento de Formação em Emergência Médica. 

Instituto Nacional de Emergência Médica. (2007). Manual do módulo de suporte imediato de 

vida. Lisboa: Departamento de Emergência Médica. 

 Instituto Nacional de Emergência Médica. (2011). Manual de suporte avançado de vida (2a 

ed.). Lisboa: Autor. 

Instituto Nacional de Emergência Médica. (2015). Protocolo com Direção Geral da 

Educação sobre formação em SBV. Retirado de 

https://www.google.pt/search?q=protoco+inem+dge+sbv+2015&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1zGZV9fSB6rS8Af33Y2ICA. 

Instituto Nacional de Estatística. (2011). Censos 2011: Resultados provisórios. Lisboa: Autor. 



 

57 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. (2014). Estudo EVITA. Retirado de 

http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/Epidemiologia/Unidades/

UnInstrObser/Paginas/ADELIA.aspx 

Khan, A., Shaikh, S., Shuaib, F., Sattar, A., Samani, S. A., Shabbir, Q., & Rasheed, A. Z. 

(2010). Knowledge attitude and practices of undergraduate students regarding first aid 

measures. Journal of the Pakistan Medical Association, 60(1), 68-72. Retirado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20055288 

Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2002). Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas. 

Marôco, J. (2011). Análise estatística com a utilização do SPSS (5a ed.). Lisboa: Report 

Number. 

Meira, L. (2012). Normas, emergências pediátricas e obstétricas. Manual TAS. Versão 2.0. 

Lisboa: INEM - Departamento de Formação Emergência Médica. Retirado de 

http://www.inem.pt/files/2/documentos/20140108172029436503.pdf  

Meissner, T. M., Kloppe, G., & Hanefeld, C. (2012). Basic life support skills of high school 

students before and after cardiopulmonary resuscitation training: A longitudinal 

investigation. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 

Medicine, 20, 31. doi:10.1186/1757-7241-20-31. 

Ministério da Saúde, (2015). Plano nacional de saúde: Revisão e extensão a 2020. Retirado 

de http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.wpengine.netdna-cdn.com/ 

files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.pdf.pdf  

Miró Andreu, O., Escalada Roing, X., Jiménez-Fábrega, X., Díaz Miranda, N., Sanclemente, 

G., Villena, O., (2008). Programa de reanimación cardiopulmonar orientado a centros 

de enseñanza secundaria (PROCES): Conclusiones tras 5 años de experiencia. Revista 

de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, 20(4), 229-236. 

Nunes, L. (2014). Promoção da cidadania através do cuidar em enfermagem. Revista 

Referência, Supl. 11. Série 3, 131-140. 

Ordem dos Enfermeiros. (2011). Regulamento das competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. Retirado de 

http://www.ordemenfermeiros.pt/faqs/Documents/Legislacao/ 

Regulamento_128_2011.pdf 

Organização Mundial de Saúde. (1986). Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde. Lisboa: 

Divisão da Educação para a Saúde. Retirado de http://www.ptacs.pt/Document/ 

Carta%20de%20Otawa.pdf 

Pereira, A. (2008). Guia prático de utilização do SPSS: Análise de dados para as ciências 

sociais e psicologia (7a ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 



58 

Pergola, A. M., & Araújo, I. E. M. (2009). O leigo e o suporte básico de vida. Revista da 

Escola de Enfermagem da USP, 43(2), 335-342. Retirado de 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n2/a12v43n2.pdf  

Petric, J., Malicki, M., & Mestrovic, J. (2013). Students and parents attitudes toward basic life 

support training in primary schools. Croatian Medical Journal, 54(4): 376-380. doi: 

10.3325/cmj.2013.54.376  

Regulamento nº 128/2011, de 18 de fevereiro. Define o perfil das competências específicas 

dos enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. Diário 

da República, 35. Série II. 

Reis. (2010). Manual de primeiros socorros. Situações de urgência nas escolas, jardins de 

infância e campos de férias (3a ed. rev.). Lisboa: Edição do Ministério da Educação. 

Retirado de http://www.dgidc.minedu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio 

&pid=59  65. 

Ribeiro, M. A. M. C. (2010). Construção de um plano de formação para a equipa técnico- 

pedagógica. Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ciências da educação, 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Tavares, A. (1992). Métodos e técnicas de planeamento em saúde. Lisboa: Ministério da 

Saúde. 

Valente, M., & Catarino, R. (2012). Suporte básico de vida. Lisboa: Departamento de 

Formação e Emergência Médica do INEM. 

 

 

http://cedo.ina.pt/docbweb/plinkres.asp?Base=INA&Form=isbd&StartRec=0&RecPag=5&NewSearch=1&SearchTxt=%22TCO%20M%E9todos%20e%20t%E9cnicas%20de%20planeamento%20em%20sa%FAde%22%20%2B%20%22TCO%20M%E9todos%20e%20t%E9cnicas%20de%20planeamento%20em%20sa%FAde%24%22


 

59 

APÊNDICES 

 
 



 

 

 

 



 

61 

Apêndice A  

Plano da sessão de EpS, PASSE - Alimentação saudável 

 

PLANO DE SESSÃO  

FORMADOR: Jerónimo Ferreira 

DATA: 25/05/2016 

DURAÇÃO: 45 Minutos 

  

TEMA: PASSE - PRO - Alimentação Saudável  

Público-alvo: Alunos do 12º ano de escolaridade - Turma com 22 alunos 

OBJECTIVOS GERAIS: Promover hábitos alimentares saudáveis. Incentivar o uso do consumerismo em 

vez de consumismo. Promover a escolha de produtos saudáveis. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: No final da sessão: a maioria dos alunos deverá saber analisar um rótulo 

alimentar; a maioria dos alunos deverá saber as necessidades energéticas de que 

necessita. a maioria dos alunos deverá conhecer algumas estratégias de 

marketing utilizadas pelas empresas; a maioria dos alunos deverá saber 

interpretar a roda dos alimentos. 

 ESTRATÉGIAS  

MOMENTO CONTEÚDOS MÉTODOS  MEIOS AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Apresentação dos formadores e 

o contexto em que se realiza a 

Sessão de Educação para a 

saúde. Explicar a forma como os 

temas serão abordados. Definir 

os critérios de avaliação. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador e 

Projetor 

multimédia 

  5 min 

Desenvolvimento 

Definir consumerismo. Abordar 

algumas técnicas de marketing 

alimentar. Abordar a 

importância da rotulagem. 

Definir as necessidades 

energéticas diárias 

recomendadas. Desenvolver a 

roda dos alimentos para  uma  

alimentação saudável, 

equilibrada e variada. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador e 

Projetor 

multimédia 

  30 min 

Conclusão 

Esclarecimento de dúvidas. 

Avaliação de conhecimentos 

adquiridos. Avaliação das 

estratégias utilizadas. Motivação 

para a próxima sessão de EPS. 

Interativo Diálogo 

informal 

Questões orais   10 min 

 

  



62 

Apêndice B  

Plano da sessão de EpS, PASSE - Alimentação Saudável em Contexto de Mudança de Vida 

 

PLANO DE SESSÃO  

FORMADOR: Jerónimo Ferreira 

DATA: 30/05/2016 

DURAÇÃO: 45 Minutos 

TEMA: PASSE - PRO - Alimentação Saudável - Mudança de Vida 

Público-alvo: Alunos do 12º ano de escolaridade - Turma com 22 alunos 

OBJECTIVOS GERAIS: Promover hábitos alimentares saudáveis em contexto de mudança de vida. 

Promover a escolha de estilos de vida saudáveis no contexto de mudança de 

vida. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: No final da sessão: a maioria dos alunos deverá saber que a mudança de vida 

pode provocar alterações nos hábitos alimentares e nos estilos de vida. a 

maioria dos alunos deverá reconhecer medidas para conseguir manter hábitos 

saudáveis de alimentação e de estilos de vida. 

 ESTRATÉGIAS  

MOMENTO CONTEÚDOS MÉTODOS  MEIOS AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Apresentação dos formadores e o 

contexto em que se realiza a 

Sessão de Educação para a 

saúde. Explicar a forma como os 

temas serão abordados. Definir 

os critérios de avaliação. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador 

e Projetor 

multimédia  

  5 min 

Desenvolvimento 

Abordar algumas mudanças que 

acontecem na vida como a ida 

para a universidade, o início do 

trabalho e a saída de casa dos 

pais. Abordar os hábitos de 

alimentação saudáveis e estilos 

de vida saudáveis em contexto de 

mudança de vida.  

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador 

e Projetor 

multimédia  

  30 min 

Conclusão 

Esclarecimento de dúvidas. 

Avaliação de conhecimentos 

adquiridos. Avaliação das 

estratégias utilizadas. Motivação 

para a próxima sessão de EPS. 

Interativo Diálogo 

informal.  

 Questões 

Orais 

 10 min 
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Apêndice C 

Plano da sessão de EpS, PRESE - Educação Sexual 

 

PLANO DE SESSÃO  

FORMADOR: Jerónimo Ferreira 

DATA: 06/06/2016 

DURAÇÃO: 45 Minutos 

TEMA: PRESSE - Educação Sexual 

Público-alvo: Alunos do 10º ano de escolaridade - Turma de 24 alunos 

OBJECTIVOS GERAIS Promover os conhecimentos sobre a sexualidade; Promover hábitos 

saudáveis nas relações sexuais; Promover a utilização de contracetivos 

adequados aos adolescentes. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS No final da sessão: a maioria dos alunos deverá saber qual o método 

contracetivo mais adequado na adolescência; a maioria dos alunos deverá 

saber qual o método contracetivo que previne as Infeções Sexualmente 

Transmissíveis. 

 Estratégias  

MOMENTO CONTEÚDOS MÉTODOS  MEIOS AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução 

Apresentação dos formadores 

e o contexto em que se realiza 

a Sessão de Educação para a 

saúde. Explicar a forma como 

os temas serão abordados. 

Definir os critérios de 

avaliação. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador 

e projetor 

multimédia 

  5 min 

Desenvolvimento 

Métodos Contracetivos. 

Métodos contracetivos mais 

adequados para os 

adolescentes (preservativo). 

Qual o método contracetivo 

que protege de Infeções 

Sexualmente Transmissíveis. 

Inicio das relações sexuais. 

Gravidez na adolescência. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador 

e Projetor 

multimédia 

  30 min 

Conclusão 

Esclarecimento de dúvidas. 

Avaliação de conhecimentos 

adquiridos. Avaliação das 

estratégias utilizadas. 

Motivação para a próxima 

sessão de EPS. 

Interativo Diálogo 

informal  

 Questões orais   10 min 
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Apêndice D 

Plano da sessão de EpS, "Cancro da Mama" 

 

FORMADOR: Jerónimo Ferreira 

DATA: 08/11/2016 

DURAÇÃO: 60 Minutos  

   

TEMA: Cancro da Mama 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 10º e 11º ano de escolaridade 

OBJECTIVOS GERAIS: Promover a prevenção do cancro da mama. Capacitar os alunos para a problemática 

do cancro da mama. 

OBJECTIVOS 

ESPECÍFICOS: 

No final da sessão os alunos saibam executar o autoexame da mama; No final da 

sessão os alunos saibam reconhecer os fatores de risco do cancro da mama; No final 

da sessão os alunos saibam identificar os sinais de alerta do cancro da mama. 

MOMENTO CONTEÚDOS MÉTODOS  RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

AVALIAÇÃO TEMPO 

Introdução Apresentação e forma 

como serão 

ministrados os 

conteúdos e como será 

realizada a avaliação 

Expositivo / 

Exposição 

Computador e 

Datashow 

Questionário de 

avaliação de 

conhecimentos 

5 min 

Desenvolvimento Definição de cancro; 

O cancro da mama; 

Estadiamento; Fatores 

de risco; Prevenção; 

Diagnóstico; 

Tratamento. 

Expositivo / 

Demonstrativo 

Computador e 

Datashow;  

  50 min 

Conclusão Esclarecimento de 

questões. Breve 

resumo dos itens mais 

importantes. 

Aplicação de 

questionário para 

avaliar conhecimentos. 

Expositivo / 

Exposição;  

Computador e 

Datashow;  

5 min 
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Apêndice E 

Questionário Sociodemográfico 

 

NOME: SEXO: 

IDADE: GRUPO DISCIPLINAR: 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS: TEMPO SERVIÇO (ANOS): 
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Apêndice F  

Questionário de Avaliação de Conhecimentos em SBV/PS 

 

Assinale com (X) no respetivo espaço, se as afirmações são Verdadeiras (V) ou Falsas (F) 

Questões V F 

1- A observação geral e as condições de segurança são a primeira coisa a fazer ao 

socorrer uma vítima. 
  

2- Ao encontrar uma vítima inconsciente devemos imediatamente iniciar a avaliação 

da respiração e circulação sem pedir ajuda. 
  

3- Ao telefonar para o 112 é importante estarmos preparados para responder: 

 Onde? O quê? Quem?  
  

4- A cadeia de sobrevivência é composta por 4 elos e deles depende o sucesso da 

reanimação. 
  

5- A técnica das pancadas interescapulares é usada na desobstrução da via aérea. 

 

  

6- Se uma vítima recuperar a consciência é importante coloca-la em posição lateral 

de segurança. 
  

7- A avaliação de uma vítima em paragem cardiorrespiratória é feita através da 

avaliação da permeabilidade da via aérea, da avaliação da respiração (ver; ouvir; 

sentir) durante 5 segundos e da avaliação do pulso. 

  

8- Se uma vítima precisar de compressões torácicas estas são realizadas 

especificamente, 5 cm acima do apêndice xifoide. 
  

9- A relação de compressões torácicas e ventilações num adulto é de 30:2 

respetivamente. 
  

10- Para verificarmos a permeabilidade da via aérea, devemos realizar hiperextensão 

da cabeça e posteriormente remover corpos estranhos. 
  

11- Numa vítima em paragem cardiorrespiratória devemos realizar 5 ciclos de 

compressões / ventilações até nova avaliação da respiração e do pulso. 
  

12- Perante uma vítima com suspeita de fratura devemos imobilizar o membro 

afetado. 
  

13- Em caso de intoxicação por álcool ou medicamentos numa vítima consciente 

devemos estimular o vómito. 
  

14- Numa crise convulsiva devemos colocar um objeto ou os dedos na boca da vítima 

para esta não asfixiar. 
  

15- Numa hemorragia nasal devemos manter a cabeça na posição normal e pressionar 

a narina até parar a hemorragia. 
  

16- Nas queimaduras químicas devemos remover a roupa da vítima e a área atingida 

deve ser limpa com compressas secas (exceto os olhos) e lavada com água em 

abundância pelo menos durante 15 minutos. 

  

17- A sintomatologia do Acidente Vascular Cerebral começa por dor no peito com 

irradiação para o pescoço. 
  

18- Numa hipoglicemia devemos alimentar a vítima com açúcar para compensar a 

falta de glicose. 
  

19- Num enfarte agudo do miocárdio a sintomatologia começa geralmente por dor no 

peito com irradiação para o pescoço ou braço esquerdo. 
  

20- Numa vítima consciente com obstrução parcial devemos estimular a tosse para 

desobstruir a via aérea. 
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Anexo G 

Grelha de avaliação de Competências em SBV 

 

Nome: 

 

Data Realização:  

 

PROCEDIMENTOS A AVALIAR REALIZA C/ FALHAS NÃO REALIZA 

Assegura condições de segurança    

Avalia estado de consciência    

Grita por ajuda    

Permeabiliza a via aérea    

Pesquisa VOS, durante 10 segundos    

Efetua o pedido de ajuda diferenciado, liga 112    

Localiza corretamente o local para efetuar as 

compressões 

   

Efetua 30 compressões     

Mantém a via aérea permeável durante as 

insuflações 

   

Efetua 2 insuflações eficazes sem demorar mais 

de 5 segundos 

   

Mantem relação de compressões / ventilações 

30:2 

   

Mantem posicionamento correto durante as 

manobras 
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Apêndice H 

Consentimento informado 

 

Declaração 

 

Declaro ao colocar uma cruz no quadrado, que se encontra no fim desta declaração, que aceito 

participar no estudo da responsabilidade de Jerónimo Manuel Cardoso Ferreira, no âmbito do 

estágio de enfermagem comunitária e declaro que antes de aceitar participar me foram 

prestados todos os esclarecimentos em relação aos objetivos e procedimentos, ao anonimato e 

confidencialidade dos dados e que tinha o direito de deixar de participar em qualquer 

momento.  

 DATA ________________  
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Apêndice I 

Operacionalização das variáveis sociodemográficas da amostra 

 

Variável Operacionalização 

Idade Numérica, anos de idade. 

Sexo 1. Masculino 

2. Feminino 

Habilitações Académicas 1. Doutoramento 

2. Mestrado 

3. Licenciatura 

4. Bacharelato 

Departamento 1. Educação Pré-escolar 

2. 1º Ciclo 

3. Ciências Exatas e Naturais 

4. Ciências Sociais e Humanas 

5. Expressões 

6. Línguas 

7. Educação Especial 

Tempo de Serviço Numérica, anos de serviço. 
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Apêndice J 

Operacionalização do questionário de avaliação de conhecimentos em SBV/PS 

 

Questões Verdadeiro Falso  

Q1- A observação geral e as condições de segurança são a primeira coisa a fazer ao 

socorrer uma vítima. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q2- Ao encontrar uma vítima inconsciente devemos imediatamente iniciar a 

avaliação da respiração e circulação sem pedir ajuda. 
 X 1. Certo 

2.Errado 

Q3- Ao telefonar para o 112 é importante estarmos preparados para responder: 

 Onde? O quê? Quem?  
X  1. Certo 

2.Errado 

Q4- A cadeia de sobrevivência é composta por 4 elos e deles depende o sucesso da 

reanimação. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q5- A técnica das pancadas interescapulares é usada na desobstrução da via aérea. X  1. Certo 

2.Errado 

Q6- Se uma vítima recuperar a consciência é importante coloca-la em posição lateral 

de segurança. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q7- A avaliação de uma vítima em paragem cardiorrespiratória é feita através da 

avaliação da permeabilidade da via aérea, da avaliação da respiração (ver; ouvir; 

sentir) durante 5 segundos e da avaliação do pulso. 

 X 1. Certo 

2.Errado 

Q8- Se uma vítima precisar de compressões torácicas estas são realizadas 

especificamente, 5 cm acima do apêndice xifoide. 
 X 1. Certo 

2.Errado 

Q9- A relação de compressões torácicas e ventilações num adulto é de 30:2 

respetivamente. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q10- Para verificarmos a permeabilidade da via aérea, devemos realizar 

hiperextensão da cabeça e posteriormente remover corpos estranhos. 
 X 1. Certo 

2.Errado 

Q11- Numa vítima em paragem cardiorrespiratória devemos realizar 5 ciclos de 

compressões / ventilações até nova avaliação da respiração e do pulso. 
 X 1. Certo 

2.Errado 

Q12- Perante uma vítima com suspeita de fratura devemos imobilizar o membro 

afetado. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q13- Em caso de intoxicação por álcool ou medicamentos numa vítima consciente 

devemos estimular o vómito. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q14- Numa crise convulsiva devemos colocar um objeto ou os dedos na boca da 

vítima para esta não asfixiar. 
 X 1. Certo 

2.Errado 

Q15- Numa hemorragia nasal devemos manter a cabeça na posição normal e 

pressionar a narina até parar a hemorragia. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q16- Nas queimaduras químicas devemos remover a roupa da vítima e a área 

atingida deve ser limpa com compressas secas (exceto os olhos) e lavada com água 

em abundância pelo menos durante 15 minutos. 

X  1. Certo 

2.Errado 

Q17- A sintomatologia do Acidente Vascular Cerebral começa por dor no peito com 

irradiação para o pescoço. 
 X 1. Certo 

2.Errado 

Q18- Numa hipoglicemia devemos alimentar a vítima com açúcar para compensar a 

falta de glicose. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q19- Num enfarte agudo do miocárdio a sintomatologia começa geralmente por dor 

no peito com irradiação para o pescoço ou braço esquerdo. 
X  1. Certo 

2.Errado 

Q20- Numa vítima consciente com obstrução parcial devemos estimular a tosse para 

desobstruir a via aérea. 
X  1. Certo 

2.Errado 
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Anexo K 

Operacionalização das variáveis de competências do algoritmo do SBV  

 

Variáveis do SBV Categorização dos Procedimentos 

 

Realiza 

 

Não Realiza Realiza com 

falhas 

Assegura 

condições de 

Segurança      

O docente refere em voz alta que estão 

reunidas as condições de segurança. 

 Realiza 

corretamente o 

procedimento 

Não realiza o 

procedimento  

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

 

Avalia estado de 

consciência 

O docente demonstra saber avaliar o 

estado de consciência da vítima através 

de: 

Estimulação verbal (ex:” sentes-te bem?”; 

“o que aconteceu?” 

Estimulação táctil vigorosa (ex: tocar nos 

ombros). 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

 

Não realiza o 

procedimento 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

Grita por ajuda 

 

O docente grita por “ajuda” / “socorro”, 

se vítima inconsciente. 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

  Não realiza o 

procedimento 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

Permeabiliza a via 

aérea                       

 

Verifica a existência de objetos móveis 

na cavidade oral, e orofaringe;  

Executa a elevação do queixo (mento);  

Executa a extensão da cabeça. 

 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

 

Não realiza o 

procedimento 

 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

 

Pesquisa VOS 

durante 10 

segundos 

O docente refere oralmente que vai 

efetuar os procedimentos “VOS” (ver, 

ouvir e sentir):Ver (movimentos 

torácicos); 

Ouvir (sons respiratórios);  

Sentir (o ar expirado na face 

reanimador).  

 Realiza VOS durante 10 segundos. 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

 

 Não realiza o 

procedimento 

 

 

 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

Efetua o pedido de 

ajuda 

diferenciado, liga 

112 

 

Se a vitima não respira o docente liga ou 

pede para ligar ao 112.   

 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

 

 Não realiza o 

procedimento 

 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

Localiza 

corretamente o 

local para efetuar 

compressões 

Identifica o local no meio do tórax sem 

perder tempo a procurar o local correto; 

Coloca as mãos no meio do tórax. 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

Não realiza o 

procedimento 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

Efetua 30 

compressões 

torácicas    

Efetua 30 compressões. Realiza 

corretamente o 

procedimento 

Não realiza o 

procedimento 

 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 

Efetua 2 

ventilações sem 

demorar mais de 5 

segundos 

 

Executa a oclusão das narinas, 

comprimindo a cartilagem nasal com o 

indicador e o polegar;  

Efetua duas ventilações  boca a boca. 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

 

 Não realiza o 

procedimento 

 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 
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Mantem a via 

aérea permeável 

durante as 

ventilações 

Executa a elevação do queixo (mento); 

Executa a extensão da cabeça. 

 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

Não realiza o 

procedimento 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

Mantem relação 

de compressões / 

ventilações  30:2 

Executa 30 compressões torácicas 

seguido de 2 ventilações, mantendo esta 

relação durante 1 minuto. 

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

Não realiza o 

procedimento 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

Mantem 

posicionamento 

correto durante as 

manobras 

Sobrepõe as mãos com os dedos 

entrelaçados sobre o externo da vítima;    

Coloca os membros superiores em 

extensão;   

Coloca a face palmar da mão no centro 

do tórax da vítima;   

Posiciona-se perpendicularmente ao tórax 

da vítima;    

Realiza 

corretamente o 

procedimento 

Não realiza o 

procedimento 

Realiza o 

procedimento 

com falhas 

 


