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RESUMO 

Enquadramento: O presente relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular “Estágio 

e Relatório” que integra o 2º ano do curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária, da 

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

forma sistemática, crítica e reflexiva, as atividades realizadas durante o estágio e o seu 

contributo para o processo de desenvolvimento das competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. O estágio foi desenvolvido no 

período compreendido entre 19 setembro de 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 que integram o Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega I – Baixo 

Tâmega.  

Objetivos: i) Descrever as atividades realizadas durante o estágio; ii) Refletir criticamente 

sobre as atividades desenvolvidas ao longo do estágio; iii) Relacionar as atividades realizadas 

com o processo de desenvolvimento de competências específicas de enfermagem comunitária; 

iv) Executar as etapas do planeamento em saúde relevando a importância da intervenção de 

enfermagem comunitária.  

Metodologia: Tendo por base a metodologia do planeamento em saúde, concretizou-se o 

projeto de intervenção de enfermagem comunitária denominado “Mais sono mais saúde”. O 

diagnóstico de situação configura um estudo descritivo, quantitativo e transversal cuja 

população alvo foram os alunos do segundo e terceiros ciclo da Escola EB 2,3/S de Celorico 

de Basto e projeto de intervenção um estudo um estudo descritivo, quantitativo e longitudinal. 

Participaram no diagnóstico de situação de saúde 652 alunos e no projeto de intervenção 68 

alunos. O projeto de intervenção, integrou três sessões de educação para a saúde e para a 

avaliação foi aplicado um questionário em dois momentos: i) antes da realização do projeto 

“Mais sono mais saúde” (momento 1) e após a implementação (momento 2).  

Resultados: Os resultados do diagnóstico de situação evidenciaram conhecimentos dos alunos 

não demonstrados sobre o sono, as implicações do sono para a saúde e para a atenção nas 

aulas. Após a implementação do projeto de intervenção “Mais sono mais saúde”, do momento 

1 para o momento 2, constatou-se a aquisição de conhecimentos por parte dos alunos nas 

questões relacionadas com o sono saudável. 

Conclusão: A unidade curricular estágio e relatório foi fundamental para o desenvolvimento 
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das competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de 

saúde pública e permitiu concretizar a aplicação da investigação na área da saúde escolar. As 

atividades desenvolvidas durante o estágio, quer no âmbito da Unidade de Saúde Pública, 

quer da Unidade de Cuidados na Comunidade, permitiu-nos vivenciar em contexto real o 

papel do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e concretizar os objetivos 

estabelecidos para a unidade curricular. Salientamos a importância da realização do projeto de 

intervenção, com foco na promoção da qualidade do padrão de sono em adolescentes.   

Palavras-chave: Adolescentes, Sono, Enfermagem Comunitária.  
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ABSTRACT 

Background: This report was prepared within the scope of the "Internship and Report" 

course, which is part of the 2nd year of the Master's Degree in Community Nursing, from the 

University of Trás-os-Montes and Alto Douro University, it describes in a systematic, critical 

and reflexive way, the activities carried out during the internship and their contribution to the 

process of development of the specific competences of the Specialist Nurse in Community 

Nursing and Public Health. The internship was developed between September 19, 2016 and 

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

of Celorico de Basto, units that are part of the Tâmega I Health Centers Grouping - Low 

Tâmega. 

Objectives: i) Describe the activities performed during the internship; ii) Reflect critically on 

the activities developed during the internship; iii) To relate the activities carried out with the 

process of development of specific competences of community nursing; iv)  Carry out the 

stages of health planning emphasizing the importance of community nursing intervention. 

Methodology: Based on the methodology of health planning, the project of community 

nursing intervention called "More sleep plus health" was carried out. The situational diagnosis 

is a descriptive, quantitative and transversal study whose target population was the students of 

the second and third cycle of the School EB 2,3 / S of Celorico de Basto and project of 

intervention a descriptive, quantitative and longitudinal study. 652 students participated in the 

health situation diagnosis and 68 students participated in the intervention project. The 

intervention project integrated three health education sessions and a questionnaire was applied 

in two moments: i) before the project "More sleep more health" (moment 1) and after the 

implementation (moment 2) . 

Results: The results of the situation diagnosis evidenced students' knowledge about sleep, the 

implications of sleep for health and attention in class. After the implementation of the project 

"More sleep more health", from moment 1 to moment 2, it was verified the students' 

knowledge acquisition in the issues related to healthy sleep. 

Conclusion: The curricular unit stage and report was fundamental for the development of the 

specific competences of nurse specialist in community nursing and public health and made it 

possible to apply the research in the field of school health. The activities carried out during the 

internship, both within the scope of the Public Health Unit and the Community Care Unit, 
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allowed us to experience in a real context the role of the nurse specialist in community 

nursing and to achieve the objectives established for the curricular unit. We emphasize the 

importance of the implementation of the intervention project, focusing on promoting the 

quality of the sleep pattern in adolescents. 

Keywords: Adolescents, Sleep, Community nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária (MEC), da Escola Superior de 

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

presente relatório que visa descrever de forma sistemática, sucinta, clara e reflexiva o 

desenvolvimento da unidade curricular Estágio e Relatório, que integra o 2º ano, 1º semestre. 

O estágio decorreu no Centro de Saúde (CS) de Celorico de Basto que integra o Agrupamento 

de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega I - Baixo Tâmega, no período compreendido entre 19 de 

setembro de 2016 e 3 de fevereiro de 2017, num total de 18 semanas (12 semanas na Unidade 

de Cuidados na Comunidade [UCC] e seis semanas na Unidade de Saúde Pública [USP]).  

No presente relatório, descrevemos o desenvolvimento e consolidação das competências 

científicas, técnicas e relacionais, específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública (EEECSP), de acordo com o Regulamento n.º 128/2011, de 

18 de fevereiro.  

Neste processo de mobilização de conhecimentos práticos e contextualizados e sua 

aplicabilidade prática, tivemos oportunidade de participar nas atividades desenvolvidas na 

UCC nomeadamente na operacionalização dos programas nacionais de saúde, nos processos 

de tomada de decisão dos problemas de saúde pública, na avaliação multicausal 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 (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2011). Efetivamente, o enfermeiro EEECSP, 

resultante do seu conhecimento e experiência clínica, assume um entendimento profundo 

sobre as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde, assim como uma 

elevada capacidade para responder de forma adequada às necessidades dos diferentes clientes 

(pessoas, grupos ou comunidade), proporcionando efetivos ganhos em saúde (OE, 2011).  

A atuação do enfermeiro especialista adquire maior pertinência no contexto atual, perante as 

alterações e mudanças sociais, tecnológicas e científicas que se têm vindo a verificar na 

sociedade e na área da saúde, onde prevalece a complexidade e a imprevisibilidade nos 

cuidados de enfermagem. Neste contexto é exigido aos enfermeiros, para além de uma sólida 

formação de base e uma aprendizagem contínua, a capacidade de agirem com competência 

perante as novas situações que surgem nos contextos da comunidade.  
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Para disponibilizar cuidados de enfermagem às populações, com elevada qualidade, exige-se 

aos enfermeiros uma prática profissional de excelência, sendo necessário uma atualização 

permanente e uma procura constante do conhecimento, imprescindíveis para o 

desenvolvimento contínuo das competências científicas, técnicas, ético-deontológicas e 

relacionais.  

Le Boterf (2005), refere que competência implica saber agir de forma responsável, 

envolvendo o saber mobilizar, articular recursos e transferir saberes e habilidades face a uma 

determinada situação profissional. Trata-se de um termo que abarca um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas para o exercício de uma profissão. O mesmo 

autor afirma que a capacidade para transferir conhecimentos provém de um trabalho de 

reflexão efetuado a partir da experiência, isto é, o que melhor sabe transpor não é aquele que 

tem conhecimentos sobre tudo, mas “o que sabe num domínio particular, elevar o seu nível de 

experiência a um ponto tal que a sua conceptualização é um ponto de partida possível para 

uma transposição em contextos distintos” (p.57). Ainda na perspetiva de Le Boterf (2005), as 

competências dependem dos conhecimentos, capacidades, comportamentos, da experiência de 

vida, do projeto de ação, onde se mobilizam recursos/potencialidades, do sistema de 

referência e experiência profissional e do contexto onde se mobiliza a performance, o 

desenvolvimento e/ou transformação do conhecimento.  

Ser enfermeiro competente implica o saber e o saber fazer em cada situação concreta. Trata-se 

de um processo que subentende uma compreensão e um juízo acerca da situação e uma 

intencionalidade da ação. Na área da especialidade de enfermagem comunitária e de saúde 

pública, o saber é específico e complexo e como tal requer o desenvolvimento de 

competências específicas baseadas em conhecimentos, habilidades e atitudes, que permitam 

uma atuação orientada para a promoção da saúde, tendo em conta a realidade de cada 

comunidade. 

Reportando-nos ao nosso estágio, cujo objetivo geral consistia no desenvolvimento das 

competências do EEECSP, decorreu na UCC de Celorico de Basto onde desenvolvemos 

várias atividades que nos permitiram um aprofundamento da prática profissional dos 

enfermeiros especialistas, e o Projeto de Intervenção dirigido à população de adolescentes de 

Celorico de Basto. Neste período foi necessário adquirir saberes, articular a teoria e a prática, 

desenvolver o espírito crítico‐reflexivo, mobilizar, aprofundar e consolidar conhecimentos 

para uma melhor adaptação a novas situações e dar resposta aos objetivos. Processo que teve 
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início no estágio de enfermagem comunitária onde, sob a supervisão dos EEECSP da UCC 

“Mãos Amigas” de Celorico de Basto, se iniciou a operacionalização da metodologia do 

planeamento em saúde. Procedemos à elaboração do diagnóstico de situação junto dos alunos 

do 2º ciclo e 3º ciclo das Escolas de Celorico de Basto e identificamos as necessidades que 

nortearam a implementação do projeto de intervenção sobre os hábitos de sono. 

No decurso do presente estágio, demos continuidade às etapas do planeamento em saúde, 

definindo os objetivos da intervenção de enfermagem comunitária e selecionamos uma 

amostra de conveniência para alvo da implementação do projeto de intervenção no âmbito da 

promoção da saúde. 

No que se refere à temática do projeto de intervenção, a sua justificação decorre de ser uma 

problemática atual que tem sido relacionada com o uso exagerado da tecnologia e preocupa 

pais, professores e a sociedade em geral, pois parece estar demonstrado que o uso excessivo 

de dispositivos eletrónicos contribui para a diminuição do número de horas de sono. A 

qualidade do sono dos jovens tem sido associada ao uso das novas tecnologias, verificando-se 

que a utilização constante de um telemóvel ou de um dispositivo com ligação à internet 

parece fazer com que os jovens percam cerca de uma hora de sono diária. No sentido de 

melhorar a qualidade do sono dos jovens é necessário sensibilizar os profissionais de saúde 

para a necessidade de implementarem projetos de promoção de boa higiene do sono, dirigidos 

aos alunos e aos encarregados de educação, que visem diminuir o impacto deste grave 

problema para a saúde pública. 

Atualmente, em saúde, assiste-se ao sublinhar da necessidade de reunir informação capaz, 

para tomar decisões eficazes, tendo em vista o rigor e a qualidade sendo “crescente a 

importância atribuída à informação, por força da necessidade de controlo de custos, de 

melhoria da eficiência, de optimização da gestão e, fundamentalmente, da promoção e gestão 

contínua da qualidade dos cuidados” (OE, 2004, p.13). 

Em Portugal, os estudos sobre o sono em adolescentes são escassos e o conhecimento sobre 

esta problemática é pouco satisfatório. Sabe-se o número de horas que os adolescentes 

costumam dormir e a frequência de sonolência durante o dia (Matos, Loureiro & Veiga, 

2009). Razão pela qual se considera de extrema importância estudos nesta área que orientem 

para uma intervenção precoce, promoção da adequada higiene de sono, diagnóstico de 

situações de crise responsáveis pelo comprometimento do sono. Assim, é necessário evitar 
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situações que interfiram diretamente na qualidade do sono, minimizando as repercussões 

irreversíveis ao longo da vida do indivíduo. 

A ideia e motivação para a intervenção de enfermagem comunitária, na área do sono dos 

adolescentes, surgiu por ser um tema atual ligado ao uso dos dispositivos electrónicos, em 

resultado das nossas inquietações pessoais, da nossa experiência adquirida ao longo dos anos 

de exercício e ainda da curiosidade e interesse no entendimento deste fenómeno. Após a 

constatação de que se trata de uma área ainda pouco explorada, considerada problemática, em 

particular nesta faixa etária e que necessita de uma melhor compreensão do fenómeno, 

elaboramos como questão: “Quais são os hábitos de sono dos adolescentes de Celorico de 

Basto?” 

A perda de sono é, de facto, um dos problemas mais marcantes da sociedade moderna, onde 

muitas vezes, face a múltiplas situações, se prefere sacrificar algum tempo de sono, esperando 

que este comportamento não afete a qualidade de vida. Nos adolescentes, de entre as 

múltiplas transformações subjacentes, todas elas deveras importantes, acentua-se a alteração 

nos padrões de sono, verificando-se uma diminuição significativa no número de horas. O sono 

é considerado um estado fisiológico complexo, geralmente de aparição periódica (pelo menos 

uma vez num ciclo de 24 horas), influenciado por propriedades biológicas intrínsecas, pelo 

temperamento, pelas expectativas, pelas normas culturais e pelas condições ambientais que 

envolvem o indivíduo (Mendes, Fernandes & Garcia, 2004). Sabe-se que o sono gera o 

equilíbrio físico e emocional do indivíduo, sendo de extrema relevância que este seja 

entendido e respeitado, principalmente no que concerne às horas de sono diárias necessárias 

para que todas as funções tenham o seu tempo de atuação no organismo (Rente & Pimentel, 

2004). 

Perante este problema de saúde pública, os enfermeiros especialistas têm o dever de 

desenvolver intervenções concretas para alterar os comportamentos dos jovens 

sensibilizando-os para a adoção de bons hábitos de sono. Neste sentido, surge a necessidade 

aprofundar a pesquisa da literatura sobre o tema, com o intuito de compreender melhor a 

problemática do sono dos adolescentes, investindo no desenvolvimento de bons hábitos de 

sono. É necessário que o conhecimento seja aplicado na prática, pois são as ações que criam 

as soluções para os problemas. 
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Neste enquadramento, para esta unidade curricular Estágio e Relatório, estabelecemos os 

seguintes objetivos:  

• Descrever o percurso efetuado no decorrer do estágio; 

• Descrever o processo de desenvolvimento das competências específicas do EEECSP; 

• Analisar de forma crítica e reflexiva as atividades desenvolvidas na USP e na UCC e o 

seu contributo para a aquisição das competências específicas do EEECSP; 

• Descrever as fases do projeto de intervenção de enfermagem comunitária; 

• Elaborar o relatório, requisito essencial para avaliação da unidade curricular Estágio e 

Relatório. 

A redação deste relatório encontra-se estruturada da seguinte forma: i) na introdução, 

enquadramos o desenvolvimento do estágio no âmbito da unidade curricular estágio e 

relatório, definimos os objetivos, a metodologia e a relevância da temática do projeto de 

intervenção; ii) no primeiro capítulo, procedemos à análise e reflexão crítica do 

desenvolvimento de competências no contexto da UCC e da USP; iii) no segundo capítulo, 

descrevemos e analisamos as fases do projeto de intervenção, iniciando-se com o 

enquadramento teórico, no qual se apresentam os conceitos chave relativos aos hábitos de 

sono na adolescência, seguindo-se o processo metodológico com a descrição do tipo de 

estudo, população e amostra, instrumento de recolha de dados, procedimento de recolha de 

dados, questões éticas e análise dos dados. Tem lugar ainda, nesta parte a apresentação do 

projeto, tendo em conta o diagnóstico de situação em saúde e a determinação de prioridades, 

prosseguindo-se com a fixação dos objetivos, a seleção de estratégias, a preparação 

operacional/programação e implementação do projeto, a avaliação do projeto; iv) procede-se à 

análise crítica do projeto de intervenção; e v) por fim, apresentam-se as conclusões e as 

considerações finais. 

Para a elaboração deste relatório recorreu-se à metodologia descritiva e pesquisa 

bibliográfica, procurando, através de uma linguagem clara e objetiva, proceder a uma análise 

crítico-reflexiva do percurso desenvolvido. 
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CAPITULO I   

ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DO 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE 

PÚBLICA  

 



 

 



9 

Neste capítulo, descrevemos e analisamos as atividades que desenvolvemos durante o estágio 

realizado na UCC “Mãos Amigas” e USP de Celorico de Basto e o seu contributo para o 

desenvolvimento e aquisição de competências especializadas do EEECSP. 

Em enfermagem, a definição de competência é crucial para uma prática profissional de 

excelência à semelhança da importância que outras áreas do saber lhe atribuem. Deste modo, 

Camelo e Angerami (2013) referem que a construção da competência equivale a um processo 

de transformação individual que compreende a dimensão do saber (conhecimentos), do saber-

fazer (capacidades), do saber-ser (atitudes e comportamentos) e do saber-aprender (evolução 

das situações e a permanente atualização e adaptação que estas exigem). Também o saber-

transformar, é fundamental, pois proporciona a interação entre estes saberes e uma adaptação 

aos contextos do exercício profissional.  

Neste sentido, Le Boterf (2005) propõe uma listagem de seis competências para as profissões 

complexas, onde se insere a enfermagem: i) saber agir com pertinência; ii) saber mobilizar os 

saberes e conhecimentos no contexto profissional; iii) saber combinar saberes múltiplos e 

heterogéneos; iv) saber transferir (saber declarativo para experiencial); v) saber aprender a 

aprender; e vi) saber empenhar-se. 

Neste enquadramento, ser competente como enfermeiro corresponde a saber mobilizar e 

rentabilizar as capacidades, quando necessário e em circunstâncias adequadas, um “saber 

integrar”. Assim, para se ser competente é imprescindível saber organizar, selecionar e 

integrar o que é útil para se executar durante a atividade profissional. Neste sentido, para Le 

Boterf (2005), a competência não consiste num estado mas num processo, uma vez que o 

profissional competente tem a capacidade de mobilizar e concretizar com eficiência as 

diferentes funções que fazem parte da sua prática profissional. Independentemente dos 

conhecimentos obtidos através da formação, Camelo e Angerami (2013) sustentam que a 

competência se desenvolve ao longo da vida profissional, de forma gradativa e temporal, nos 

contextos de trabalho.  

De igual modo, o processo de transformar um enfermeiro competente, num enfermeiro 

especialista “com um conhecimento aprofundado num domínio específico de enfermagem”, 

cujas competências decorrem de “um aprofundamento dos domínios de competências do 

enfermeiro de cuidados gerais” (OE, 2010, p.2) exige conhecimento e treino da prática 
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especializada, nos contextos. Por aprovação da Assembleia Geral da OE, datada de 29 de 

maio de 2010, publicada em Diário da República, 2ª Série nº 35 a 18 de fevereiro de 2011, 

ficou definido que os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de atuação 

têm quatro domínios ou competências comuns, aplicáveis em qualquer contexto de cuidados 

de saúde quer sejam primários, secundários ou terciários. Contudo, cada especialidade tem as 

suas competências específicas definidas pela OE. 

Para desenvolver as competências do EEECSP e promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional, desenvolvemos o estágio na UCC “Mãos Amigas”, que integra o ACeS Tâmega 

I - Baixo Tâmega. A UCC funciona em espaço próprio no CS, com algumas atividades na 

comunidade (escolas, instituições). E na USP, unidade que também integra o mesmo espaço 

físico do CS, onde desenvolvemos atividades que se inserem no âmbito de atuação da USP.  

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

As UCCs têm como missão prestar cuidados de saúde e apoio social de âmbito domiciliário e 

comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, em situação de 

maior risco, dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento 

próximo, na educação para a saúde (EpS), na integração em redes de apoio à família e na 

implementação de unidades móveis de intervenção (Decreto‐Lei nº 28/2008, de 22 de 

fevereiro). A UCC de Celorico Basto “Mãos Amigas” apresenta no seu Plano de Ação uma 

carteira variada de programas e parceiros comunitários com os quais tivemos oportunidade de 

partilhar experiências. 

Passamos, então, a proceder à análise crítica do estágio tendo por base as competências do 

EEECSP (OE, 2011). 

Competência específica: “O Enfermeiro estabelece com base na metodologia do 

planeamento em saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade”. 

Procedemos à avaliação do estado de saúde de uma comunidade, utilizando a metodologia o 

planeamento em saúde e, nas várias atividades integramos as diferentes etapas desta 

metodologia, contribuindo para o desenvolvimento das unidades de competência G1.1, G1.2, 

G1.3, G1.4 e G1.5. Para tal, foi necessário proceder à elaboração do diagnóstico de situação 

da comunidade. Na sequência das necessidades e problemas identificados pelos profissionais 
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da UCC “Mãos Amigas” decorrentes do seu Plano de Ação, emergiu o estudo dos hábitos de 

sono em adolescentes. O enfermeiro chefe e coordenador da UCC, e os enfermeiros 

especialistas responsáveis pela saúde escolar e nossos orientadores, proporcionaram-nos a 

oportunidade de integrar as atividades inseridas no Programa Nacional de Saúde Escolar. 

Consideramos a relevância dos diferentes programas de saúde e os objetivos estratégicos do 

Plano Nacional de Saúde (PNS), a maximização das atividades de âmbito comunitário, 

fundamentais para a obtenção de ganhos em saúde, pelo que integrar a coordenação dos 

Programas de Saúde de âmbito comunitário permite participar na consecução dos objetivos do 

Plano Nacional de Saúde” (OE, 2011) é uma das formas de obtenção de ganhos em saúde. 

Assim, as intervenções em ambiente escolar oferecem à equipa a oportunidade de promover 

nas crianças e jovens hábitos e comportamentos favoráveis à sua saúde, o que se repercutirá 

no seu bem‐estar geral. 

Para o cumprimento da primeira etapa do planeamento em saúde, procedemos à elaboração do 

diagnóstico de saúde da comunidade escolar de Celorico de Basto. Salienta Tavares (1992), 

que o diagnóstico serve para sensibilizar e motivar os diversos profissionais para a 

importância do trabalho a realizar e dos problemas sobre os quais se pretende intervir, sendo 

igualmente importante esta noção relativamente aos elementos da comunidade, já que se esta 

estiver motivada a participar, aumentará a possibilidade de sucesso das possíveis 

intervenções. Foi através da mobilização dos parceiros da comunidade, nomeadamente das 

direções das escolas e dos professores, que possuem um conhecimento circunstanciado dos 

problemas desta comunidade, e trabalhando em equipa, que nos foi possível obter os dados de 

forma mais rápida, mobilizadora e participada. Só com fortes e ativos parceiros comunitários 

é possível concretizar a intervenção de enfermagem comunitária e intervir para a promoção da 

saúde dos indivíduos, famílias e comunidades. 

Segundo a Carta de Ottawa (World Health Organization [WHO], 1986), a promoção da saúde 

é um processo que visa criar condições para que as pessoas aumentem a sua capacidade de 

controlar os fatores determinantes da saúde, no sentido de a melhorar. Desta forma, tendo 

presente os principais fatores que determinam a saúde – genéticos, biológicos, 

comportamentais, ambientais e serviços de saúde – a ação de promoção de saúde implica o 

desenvolvimento de atividades diversificadas, que podem ser sistematizadas em três vertentes 

de ação interrelacionadas e complementares: EpS, prevenção da doença, proteção da saúde.  
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A EpS é um processo que utiliza a comunicação pedagógica no sentido de facilitar a 

aprendizagem da saúde, a prevenção da doença que consiste num conjunto de medidas que 

visam evitar, detetar e tratar precocemente doenças específicas e eventuais sequelas e a 

proteção da saúde como um conjunto de medidas destinadas ao controlo de fatores de risco de 

natureza ambiental e preservação dos recursos naturais (WHO, 1986). Contudo, podemos 

relembrar que a prevenção visa evitar a adoção de estilos de vida que se sabem contribuir para 

um risco acrescido de doença através de políticas e programas de promoção de determinantes 

positivos de saúde, tais como: nutrição adequada e prática de exercício físico (Almeida, 

2009). Desta forma, consideramos de extrema importância a promoção da saúde dirigida à 

população estudantil, grupo alvo do diagnóstico de saúde e onde se pretendia intervir, que 

embora sendo maioritariamente saudável, de acordo com as fichas de ligação que 

consultamos, mais importante se torna investir na prevenção primária que inclui o conjunto 

das atividades que visam evitar ou remover a exposição de um indivíduo ou de uma 

população a um fator de risco ou causal antes que ocorra a doença, com a finalidade de 

reduzir a incidência dessa doença (Almeida, 2009). 

A educação e a saúde são dois pilares indissociáveis e representam uma das fortes áreas de 

trabalho de parceria dos CS. Se por um lado, compete à educação proporcionar aos alunos um 

espaço seguro e saudável, contribuindo para a adoção de comportamentos mais saudáveis, por 

outro, à educação e à saúde cabe o desenvolvimento da pessoa e o progresso da sociedade, 

bem como a obrigação de manter e promover a saúde da comunidade educativa e da 

comunidade envolvente. É amplamente reconhecido que a escola constitui um local de 

excelência para trabalhar com os alunos, professores, pais e comunidade envolvente, no 

sentido de os capacitar para opções saudáveis, permitindo aos alunos o desenvolvimento 

pleno das suas potencialidades, capacidades e competências para cuidarem de si próprios, 

serem solidários e capazes de se relacionarem positivamente com o meio. 

Segundo a WHO (1998), as metas de saúde estabelecidas para o século XXI visam a 

promoção da saúde e os estilos de vida saudáveis no ambiente escolar, sendo os serviços de 

saúde, fator incontornável de promoção no que se refere à saúde das crianças. Para o 

cumprimento do Programa Nacional de Saúde Escolar, observamos a importância da equipa 

da UCC.  
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Da carteira de serviços da UCC “Mãos Amigas” constava a implementação de dois programas 

de saúde nas Escolas Básicas (PASSE ‐ Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar e 

PRESSE - Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar). 

Estabelecemos as prioridades em saúde de uma comunidade para cumprimento da Unidade de 

competência (G1.2). Concretizado o diagnóstico de saúde, a definição de prioridades teve em 

conta os problemas identificados. Priorizamos aqueles que durante o período de estágio eram 

exequíveis para a implementação de um projeto de intervenção. Assim, e atendendo que se 

identificou a necessidade de intervir sobre os estilos de vida não saudáveis e como não 

conhecíamos a população adolescente de Celorico de Basto, as suas necessidades, problemas, 

recursos, parcerias, recorremos a todos os dados disponíveis que nos permitissem dar um 

melhor contributo a esta comunidade. Para a recolha e agregação de dados, foi imprescindível 

e preponderante o conhecimento do terreno detido pelos enfermeiros especialistas, e a 

colaboração dos docentes das escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Celorico de 

Basto que, durante estágio e semanalmente, colaboraram na recolha de dados e deram o seu 

contributo para que fosse possível a elaboração do diagnóstico de situação. 

Procedemos à formulação dos objetivos e estratégias face à priorização das necessidades em 

saúde estabelecidas, tal como previsto pela unidade de competência (G1.3). Assim, efetuado o 

diagnóstico de situação e estabelecidas as prioridades, foi necessário proceder à formulação 

de objetivos mensuráveis que permitissem avaliar os ganhos em saúde e delinear estratégias 

de intervenção viáveis de forma a dar resposta aos objetivos. 

Estabelecemos um projeto de intervenção com vista à resolução dos problemas identificados, 

tal como preconizado pelas unidades de competência (G1.4) e (G1.5). 

Esta competência foi adquirida através do desenvolvimento do projeto de intervenção 

comunitária com avaliação antes e após a intervenção. A avaliação constitui um importante 

indicador do resultado do projeto de intervenção que visava a promoção e EpS, na obtenção 

de ganhos em saúde. 

Competência específica: contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades.  

O desenvolvimento desta competência preconiza como unidade de competência (G2.1) a 

liderança de processos comunitários com vista à capacitação de grupos e comunidades na 
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consecução de projetos de saúde e ao exercício da cidadania. Neste sentido, durante o estágio 

que realizamos na UCC outras atividades, nomeadamente tendo como grupo alvo os alunos 

dos 2º e 3º ciclos, e alunos que se encontravam num campo de férias, tratou-se de uma 

experiência bastante enriquecedora pela partilha de conhecimentos e que passamos a 

descrever seguidamente. 

Desenvolvemos uma atividade de EpS sobre alimentação saudável, que denominamos “Eu sei 

cozinhar“, integrada no âmbito do projeto PASSE cujo público-alvo foram os alunos da 

escola profissional de Fernil. Uma das sessões decorreu no dia 25 de maio de 2016, das 10.55 

às 12.35 horas, onde estiveram presentes 18 alunos. Esta atividade tinha como objetivos 

gerais: sensibilizar os alunos para a importância da alimentação saudável e competências de 

manipulação e confeção dos alimentos.  

Da avaliação dos conhecimentos adquiridos no final da sessão de EpS constata-se que 90% 

dos alunos detinham conhecimentos sobre a alimentação e que mantiveram uma participação 

ativa permanecendo atentos e interessados (Plano da sessão - Apêndice A). 

Ainda é de relevar a oportunidade que nos foi dada para conhecer outras realidades no âmbito 

dos cuidados de saúde primários, nomeadamente uma visita de estudo a uma USP e a dois CS, 

pertencentes do município de Torrent, Valência, Espanha, que ocorreu nos dias 22 e 23 de 

junho 2016, acompanhados de dois docentes da ESS da UTAD, duas enfermeiras e colegas do 

MEC. Estas unidades fazem parte de um grupo maior denominado Consorci Hospital General 

Universitari de Valencia. A visita às unidades de saúde foi da responsabilidade de uma 

enfermeira especialista em enfermagem comunitária e de uma vasta equipa de profissionais 

que nos proporcionaram o enquadramento das práticas e das políticas locais e regionais de 

saúde em Espanha. Esta visita, para além do enriquecimento pessoal, possibilitou-nos a 

partilha de experiências profissionais na organização dos cuidados de saúde. 

Competência específica: Integra a coordenação dos programas de saúde de âmbito 

comunitário e na consecução dos objetivos do PNS. 

Para o desenvolvimento desta competência, participamos na coordenação, promoção, 

implementação e monitorização das atividades constantes dos programas de saúde 

conducentes aos objetivos do PNS, tal como preconiza a unidade de competência (G3.1). Ao 

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

no âmbito do PNS, nomeadamente numa atividade de EpS “Gosto como sou”, também no 
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âmbito do projeto PASSE, cujo público-alvo foram os alunos da escola profissional de Fernil. 

A sessão decorreu no dia 28 de maio de 2016, com a duração de 45 minutos, onde estiveram 

presentes 18 alunos. Esta atividade tinha como objetivo geral: sensibilizar os alunos para a 

importância da imagem corporal e autoestima. 

No final da atividade de EpS, procedemos à avaliação de conhecimentos através de questões 

orais, e verificámos uma boa participação dos alunos que permaneceram atentos e 

interessados. 

No âmbito do programa PRESSE, realizamos, no dia 06 de junho, uma atividade de EpS 

dirigida à turma do 10º ano CP/TR da Escola Secundária de Celorico de Basto, promovida 

pela Administração Regional de Saúde do Norte, em parceria com a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. Inserida na implementação da educação sexual nas escolas, de 

uma forma estruturada e sustentada, envolveu um trabalho conjunto dos profissionais de 

saúde e dos professores. Esta atividade teve como objetivo geral: sensibilizar os alunos para a 

importância da sexualidade na adolescência. No final da atividade de EpS, depois de 

abordados os conteúdos, o método de avaliação aplicado demonstrou que a intervenção foi 

positiva por permitir a aquisição de conhecimentos adequados, mas reforçou a convicção de 

que é necessário dar continuidade a outros processos formativos no âmbito desta temática. 

Constatou-se uma participação ativa dos alunos que permaneceram interventivos e 

interessados.  

Realizamos, também, uma atividade de EpS de âmbito comunitário, em parceria com o campo 

de férias denominada “Proteção solar” dirigida a 41 crianças dos 3 aos 9 anos, no dia 07 julho 

na localidade de Gandarela. Esta atividade tinha como objetivo geral: Sensibilizar para a 

importância do uso de protetor solar e dos cuidados a ter com a exposição solar. A avaliação 

dos conhecimentos fez-se através de questões orais, sendo de referir que os alunos foram 

muito participativos, respondendo com prontidão e de forma correta às questões colocadas. 

O desenvolvimento de atividades de EpS é uma das competências do EEECSP e permitiu-nos 

a nossa apropriação constatando a importância da capacitação comunitária e necessidade de 

mobilização e integração de saberes de diferentes áreas do conhecimento de enfermagem, 

como por exemplo a EpS, gestão e comunicação, no sentido de contribuir para a consecução 

de projetos de saúde. 
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Em jeito de reflexão, consideramos que as atividades desenvolvidas na UCC de Celorico de 

Basto “Mãos Amigas” permitiram-nos desenvolver as competências de EEECSP, relevando a 

sua importância como mediador no trabalho com e para a comunidade e na gestão e 

mobilização de recursos que permitam ganhos em saúde, melhoria da qualidade de vida e a 

adaptação aos processos de saúde doença.  

1.2. No contexto da Unidade de Saúde Pública de Celorico de Basto 

A USP de Celorico de Basto funciona como observatório de saúde da área geodemográfica de 

influência, competindo-lhe elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, 

proceder à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da 

prevenção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de grupos específicos 

entre outras. 

A USP tem como competências: a) identificar necessidades de saúde; b) monitorizar o estado 

de saúde da população e seus determinantes; c) promover a investigação e a vigilância 

epidemiológicas; d) avaliar o impacto das várias intervenções em saúde; e) gerir programas e 

projetos nas áreas de defesa, proteção e promoção da saúde da população, no quadro dos 

planos nacionais de saúde ou dos respetivos programas ou planos regionais ou locais de 

saúde, nomeadamente vacinação, saúde ambiental, saúde escolar, saúde ocupacional e saúde 

oral; f) participar na execução das atividades dos programas descritos na alínea anterior, no 

que respeita aos determinantes globais da saúde ao nível dos comportamentos e do ambiente; 

g) promover e participar na formação pré-graduada e pós-graduada e contínua dos diversos 

grupos profissionais que integram (Decreto-Lei nº 81/2009, de 02 de abril).  

A USP é a unidade responsável pela avaliação dos indicadores de saúde pública, 

nomeadamente vacinação, doenças de declaração obrigatória (DDO), estudos 

epidemiológicos, entre outros. Nesta Unidade, tivemos oportunidade de acompanhar a 

vigilância epidemiológica da sua área de influência e realizar outras atividades que 

descreveremos, com mais detalhe, mais à frente.  

Competência específica: Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito 

geodemográfico (G4).  
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Para o desenvolvimento desta competência   necessário proceder   vigilância epidemiol gica 

dos fen menos de saúde-doença que ocorrem numa determinada área geodemográfica, tal 

como descrito na unidade de competência (G4.1). 

De acordo com o preconizado nesta unidade de competência, destacamos a oportunidade de 

cooperação com a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica na USP no CS de 

Celorico de Basto. Colaboramos em diferentes atividades como o cumprimento e atualização 

do plano nacional de vacinação (procedimento de exclusão de utentes da vacinação), 

elaboração de dados estatísticos da vacina antigripal fornecida pelo Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e procedimentos em casos de DDO. 

Ao longo do período de estágio tivemos oportunidade de participar em diferentes vertentes da 

vigilância epidemiol gica, importante instrumento para análise, compreensão e explicação 

dos fen menos de saúde-doença. Assim, destacamos a utilização da plataforma Sistema de 

Informação de Unidades de Saúde (SINUS), onde procedemos à introdução de dados relativos 

à vacinação. Neste âmbito, introduzimos os dados estatísticos sobre vacinação numa base de 

dados em Excel, durante o período de 2014 a 2016. Esta base foi reencaminhada para a 

responsável da sede da USP de Marco de Canaveses que procede à confirmação da 

possibilidade de exclusão de utentes da vacinação, eliminando dos ficheiros de vacinação os 

indivíduos que estão emigrados ou que por qualquer motivo estão ausentes do local de 

habitação. Este procedimento implica registos nos sistemas informáticos, contactos 

telefónicos, envio de cartas registadas e realização de visitas domiciliárias. Após confirmação 

de ausência do domicílio, é solicitada autorização ao diretor executivo do ACeS para proceder 

à sua exclusão. Obtida a permissão, procede-se à sua exclusão no SINUS, sendo importante 

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

sendo possível recuperar a sua inscrição.  

Esta atividade foi muito importante pois permitiu-nos perceber a importância deste 

procedimento para uma correta monotorização dos indicadores do cumprimento do plano 

nacional de vacinação. Este é um trabalho moroso mas, sem dúvida, fundamental para se ter 

um conhecimento rigoroso e atualizado do estado vacinal da população, sendo necessário o 

cumprimento do protocolo deste procedimento. 

No que concerne à verificação da cobertura da vacina da gripe, fornecida pelo SNS, 

recorremos ao SINUS e realizamos a impressão do número de doses administradas no 
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respetivo ano, no CS de Celorico de Basto, registos que posteriormente são enviados para a 

USP de Marco de Canaveses para tratamento estatístico e análise dos resultados. 

Quanto à vigilância epidemiológica, procedemos ao preenchimento dos inquéritos das DDO 

como, por exemplo, no caso da tuberculose, ao reconhecimento e acompanhamento destes 

doentes para redução do número de casos de infeção. Esta atividade constituiu uma 

experiência profissional enriquecedora pela oportunidade de conhecer melhor esta realidade 

bem como os procedimentos que estão preconizados. 

Salientamos a experiência profissional e dedicação da enfermeira responsável pela USP de 

Celorico de Basto, que contribui ativamente para a dinamização desta unidade funcional e que 

nos proporcionou experiências de aprendizagem que permitiram constatar a importância da 

USP como importante observatórios dos fenómenos epidemiológicos desta região.   
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CAPÍTULO II 

PROJETO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 
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2.1. Enquadramento da problemática do projeto  

Os profissionais de saúde, em particular os EEECSP, têm uma preocupação contínua com a 

vigilância dos problemas de saúde, que permitem identificar a vulnerabilidade de cada 

população, localmente evidenciados nos Planos Locais de Saúde. Como salienta Tavares 

(1992), a identificação de problemas e necessidades conduz à elaboração de projetos com 

importância prática evidente que contribuam para a utilização mais eficiente dos sempre 

escassos recursos para a satisfação das necessidades da população. 

Quando planeamos o estágio que preconizava a implementação de um projeto de intervenção 

comunitária, tivemos em conta a problemática dos hábitos de sono nos adolescentes, já 

identificada no estágio de enfermagem comunitária, que também fazia parte dos objetivos da 

UCC. Com o objetivo de dar cumprimento ao preconizado na unidade curricular, de entre as 

várias atividades a desenvolver, encontra-se a concretização do projeto de intervenção 

(Imperatori & Giraldes, 1993).  

Neste sentido, desenvolvemos a metodologia do planeamento em saúde e percorreremos todas 

as suas etapas para elaboração do projeto de intervenção comunitária, pelo que foi necessário 

proceder a um enquadramento teórico sobre a problemática do sono dos adolescentes. 

2.1.1. Sono   

O sono com qualidade integra o estilo de vida saudável, considerado como um conjunto de 

padrões comportamentais que mantêm uma relação direta com a saúde. Por outro lado, o 

estilo de vida de risco pode definir-se como conjunto de padrões comportamentais que 

constituem uma ameaça ao bem-estar físico e psíquico do indivíduo e que acarretam 

consequências negativas para a saúde (Rodrigo et al., 2004).  

Assim, o sono é considerado um estado comportamental que faz parte da vida de todos os 

indivíduos, imprescindível para a manutenção de uma vida saudável, estado reversível em que 

se desligam as perceções, sendo considerado um comportamento universal no reino animal 

(Hill, Hogan & Karmiloff-Smith, 2007). Durante o sono, os indivíduos apresentam-se imóveis 

ou com um conjunto limitado de movimentos, os quais são de natureza involuntária, 



22 

automática e sem propósitos definidos, sendo a reatividade a estímulos auditivos, visuais, 

táteis e dolorosos reduzida ou abolida em relação à vigília (Fernandes, 2006).  

Ao longo do tempo tem sido possível desenvolver novas técnicas que têm permitido um 

melhor conhecimento sobre as características e os padrões de sono, relacionando-os com 

aspetos fisiológicos, sociais, comportamentais e ambientais dos indivíduos. 

O sono é uma condição fisiológica que desempenha um papel essencial no que se relaciona 

com as alterações eletrofisiológicas e neuroquímicas do cérebro, controlado por mecanismos 

cronobiológicos e extremamente relacionado com os períodos de vigília (Leitão & Azevedo, 

2015). De acordo com as mesmas autoras, com base no seu estudo, um dos resultados mais 

diretos e imediatos do sono de má qualidade é a redução do rendimento no dia seguinte, 

causando danos durante o período de vigília, nomeadamente: a sonolência, as flutuações do 

humor, a predisposição a acidentes e o mau desempenho escolar e pessoal. 

O sono desempenha uma função complexa na vida da pessoa, sendo um fator indispensável. 

Contudo, a definição de sono normal é subjetiva e complexa, logo a sua definição é complexa, 

quer sob o ponto de vista fisiológico, quer do ponto de vista cognitivo e psicológico, com base 

na descrição comportamental da pessoa. Ao longo de muito tempo, o sono foi considerado um 

período de tempo em que o corpo e a mente se „desligavam‟; um momento inativo, de 

interrupção das atividades diárias. Atualmente, o sono é considerado um estado ativo e 

indispensável para a saúde física e mental da pessoa, e a atividade mental que decorre durante 

o sono é necessária para o registo, armazenamento, codificação, associação, recordação e 

reprodução relacionada com as vivências prévias (Amaral, 2013).  

Sendo o sono uma situação transitória e reversível, que se alterna com a vigília, um fenómeno 

ativo, um estado fisiológico complexo e cíclico, onde ocorrem alterações nos processos 

fisiológicos e comportamentais, com mobilidade relativa e aumento do limiar de respostas aos 

estímulos está intimamente relacionado com a vigília, com o bom desempenho diário e é mais 

essencial do que comer e beber, permitindo o repouso, a reorganização e o rejuvenescimento 

do corpo e do cérebro (Silva, 2015). Porém, a sua importância não reside unicamente na 

consolidação da memória, assumindo também importância ao nível da visão binocular, da 

termorregulação, da conservação e da restauração da energia e do metabolismo energético 

cerebral (Silva, 2015). É um estado de inconsciência do qual a pessoa pode ser despertada por 

estímulos sensoriais ou outros (Costa & Ceolim, 2011). 



23 

O sono como processo ativo abrange complexos mecanismos em várias regiões do sistema 

nervoso central, estando intimamente relacionado com vários processos de desenvolvimento e 

maturação nos primeiros anos de vida, nomeadamente “as funções homeostáticas para a 

conservação de energia, reposição de neurotransmissores, remodelagem de sinapses e 

recetores, modulação de sensibilidade dos recetores e consolidação de mem ria” (Del 

Ciampo, 2012, p.61). Em termos somático, psicológico e cognitivo, desempenha um papel 

essencial relacionado com as alterações eletrofisiológicas, neuroquímicas e 

anatomofuncionais do cérebro (Del Ciampo, 2102). Como tal, de acordo com o mesmo autor, 

o sono é controlado por mecanismos homeostáticos e cronobiológicos. Enquanto um 

estabelece a sua necessidade, o ritmo circadiano comanda a sua frequência, fazendo com que 

o ciclo vigília-sono seja determinado pelo relógio circadiano. O ciclo sono-vigília consiste 

num ritmo circadiano que, em condições naturais, varia ao longo de um período de 24 horas, 

em “alternância de período claro e escuro, horário escolar, horas de trabalho, lazer e 

atividades familiares são alguns fatores exógenos que sincronizam esse ciclo” (Del Ciampo, 

2012, p.61). O mesmo autor refere ainda que, não obstante essa sincronização regulada pelo 

ambiente, o ciclo sono-vigília é igualmente regulado de forma endógena por uma estrutura 

neural do hipotálamo, ou seja, o núcleo supraquiasmático, tido como o relógio biológico 

circadiano. Deste modo, os motivos que possam impedir a pessoa de dormir à hora habitual 

afetam notavelmente o equilíbrio psicossomático, cujos efeitos opostos da interrupção do 

ritmo circadiano refletem-se negativamente no período de vigília.  

A qualidade e quantidade do sono reflete-se na qualidade de vida do indivíduo. Uma vez que 

o sono varia de pessoa para pessoa e de noite para noite, a determinação dos diferentes 

parâmetros típicos de um sono “normal” não constitui uma tarefa fácil (Silva, Oliveira & 

Inaba, 2011). “Uma noite de sono „normal‟   estabelecida quer pela qualidade, quer pela 

quantidade de sono, variando de pessoa para pessoa e com a idade, sofrendo influência de um 

conjunto de fatores, nomeadamente ambientais, biológicos, psicológicos, sociais, 

comportamentais e gen ticos” (Amaral, 2013, p.6). 

O sono é, assim, uma condição fisiológica que se caracteriza por um estado comportamental 

reversível com alterações do nível de consciência e da responsividade a estímulos e 

desempenha papel essencial que se relaciona com as mudanças eletrofisiológicas, neuro-

químicas e anatomofuncionais do cérebro (Del Ciampo, 2012). Para o mesmo autor, o sono é 

controlado através de mecanismos homeostáticos e cronobiológicos e relaciona-se 
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intrinsecamente com os períodos de vigília. Um dos resultados mais imediatos do sono de má 

qualidade é a queda no rendimento no dia seguinte, acarretando prejuízos ao longo do período 

de vigília, como são exemplo: a sonolência, as flutuações do humor, a ansiedade, a baixa 

autoestima, a lentidão de raciocínio, a perda de memória, o mau desempenho escolar e 

pessoal, a predisposição a acidentes (Del Ciampo, 2012). 

Ao longo do ciclo de vida, o padrão sono-vigília vai-se alterando com o aumento da idade, 

confirmando-se uma redução da frequência e da duração do sono profundo (NREM), um 

aumento dos períodos de sono REM (rapid eye movements), havendo uma diminuição do 

número de horas de sono (Fundação Norte-Americana do Sono, 2003, cit. por Santos-Silva et 

al., 2012). Atendendo à faixa etária da população alvo do estudo, refere-se que dos 12 aos 18 

anos, os despertares noturnos aumentam e começam a estabelecer um atraso de fase do sono, 

ou seja, há uma tendência para ir para a cama mais tarde (Paiva & Penzel, 2011). E sabe-se 

que um ciclo completo de sono normal para percorrer os diferentes estádios, requer 90 a 120 

minutos sem interrupções (Eliassen & Hopstock, 2011). Com o avanço da idade, ocorrem 

perdas na duração, manutenção e qualidade do sono, com a eficiência do sono, ou seja, a 

proporção entre o sono efetivo e o tempo passado na cama, a manter-se estável até por volta 

dos 45 anos (Curcio, Ferrara & De Gennaro, 2006).  

Por outro lado, na adolescência ocorre uma maior lentidão na inibição da secreção de 

melatonina no início da fase clara do dia, sobretudo no que se refere às etapas tardias da 

puberdade, verificando-se um aumento mais moroso da tendência para o sono durante o dia, o 

que pode resultar num atraso de fase (Pereira, Teixeira & Louzada, 2010). Por conseguinte, 

ainda em conformidade com os mesmos autores, as modificações biológicas e 

comportamentais que acontecem ao longo da adolescência podem dar origem a um atraso de 

fase que, em conformidade com os contextos social e escolar, se poderá refletir na redução 

das horas de sono e no aumento da sonolência diurna excessiva. 

A fase da adolescência, é caracterizada por grandes e importantes transformações 

“biopsicossociais, cognitivas e comportamentais”, incluindo “o padrão do ciclo vigília-sono, 

mudanças estruturais que acontecem no corpo dos jovens, no início da puberdade, com “o 

volume de massa cinzenta existente nos lobos frontal e parietal a atingir um pico” (p.63), 

diminuindo posteriormente, sendo esse tecido sensível às variabilidades sofridas pelo 

organismo, inclusive as que se associam ao sono (Del Ciampo, 2012). 
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Importa referir que a duração do sono noturno tem um importante papel na saúde dos 

adolescentes, uma vez que se encontram numa fase da vida caracterizada por significativas 

aprendizagens. A duração do sono noturno tem igualmente um impacto significativo no seu 

bem-estar físico e psicológico, estando, inclusive, associada a problemas comportamentais e 

neuro-cognitivos, sobretudo no que se refere aos distúrbios de aprendizagem e défice de 

atenção (Weiss et al., 2010). Del Ciampo (2012), refere que há estudos que demonstram que 

os adolescentes necessitam de 9 a 9,5 horas de sono por noite e, caso isso não ocorra, poderá 

resultar numa maior sonolência diurna, em dificuldades de atenção e de concentração e, 

consequentemente, no baixo rendimento académico, para além de resultar nas flutuações do 

humor, nos problemas comportamentais, depressão, predisposição a acidentes, atraso no 

desenvolvimento, aumento da obesidade e no uso de álcool e substâncias psico-estimulantes. 

Além do impacto desses fatores biológicos e ambientais, importa salientar as atividades 

extracurriculares e os trabalhos de casa, bem como despender de muito tempo na Internet, 

fatores estes que, conjugados, podem afetar de forma muito significativa os padrões de sono 

dos adolescentes (Weiss et al., 2010). 

Importa ainda referir que, embora a qualidade de sono seja aceite clinicamente como um fator 

importante para a melhoria da qualidade de vida, a mesma é um fenómeno complexo e difícil 

de mensurar e definir de forma objetiva (Rocha & De Martino, 2010). Em conformidade com 

os mesmos autores, em termos de quantificação de fatores relacionados com a qualidade de 

sono, podem incluir-se vários fatores, nomeadamente a duração do sono, o número de 

despertares e a profundidade do sono. A avaliação da qualidade do sono pode ser realizada 

através de sete fatores: a qualidade subjetiva do sono, a latência do sono, a duração do sono, a 

eficiência do sono, as alterações do sono, o uso de medicação para dormir e a disfunção 

diurna (Rocha & De Martino, 2010). Porém, os mesmos autores referem que estes fatores e a 

sua relevância variam de pessoa para pessoa, tornando a qualidade do sono subjetiva. 

O sono desempenha papel importante no desenvolvimento físico e emocional dos 

adolescentes, que estão num período de intensa aprendizagem e diferenciação (Del Ciampo, 

2012). 



26 

2.1.2. O sono na adolescência  

A adolescência, fase do desenvolvimento do indivíduo que se aborda neste trabalho, é 

considerada um período de desenvolvimento, numa primeira fase, marcado pela manifestação 

da puberdade. Esta fase implica diferentes mudanças corporais, quer nos rapazes quer nas 

raparigas, sendo que, nas raparigas, surge mais cedo.  

A par das modificações físicas que surgem nesta fase crucial do desenvolvimento, que é a 

puberdade, as quais são intercedidas pela reação emocional do próprio adolescente e pela 

resposta daqueles que compõem o seu contexto social envolvente, esta fase, embora se 

constitua como uma experiência biológica, ela tem efeitos ao nível psicológico, cognitivo e 

social (Sprinthall & Collins, 2008). Estes autores referem que uma das fases pela qual o 

adolescente passa, independentemente da cultura ou meio social onde se insere, diz respeito à 

construção da identidade, em que o adolescente é confrontado com novos papéis, 

oportunidades e responsabilidades. Acrescentam, ainda, que o desenvolvimento de um 

indivíduo determina-se e ocorre num contexto social assinalado pelas relações interpessoais, 

pela interação familiar, escolar e cultural.  

É desta forma que o adolescente vivencia um período de crise em constante alternância entre a 

identidade e a confusão de identidade, desenvolve a sua individualidade e, ao mesmo tempo, 

tem de enquadrar essa individualidade na sociedade onde se insere, reconhecendo e 

concedendo-lhe, esta última, estatuto e posição social (Sprinthall & Collins, 2008).  

É nesta fase que se registam alterações no ciclo vigília-sono, que provavelmente se 

relacionam com a interação de diversos fatores, nomeadamente, as grandes mudanças sociais 

e fisiológicas, típicas da puberdade (Richardson, Tate & Carskadon, 2002). Estas mudanças 

que decorrem durante toda a fase da puberdade, ao nível neurofisiológico, intensificam um 

atraso ligeiro na Relações de Fase e uma maior necessidade de dormir (Paiva, 2008; 

Richardson et al., 2002). No entanto, numa sociedade onde aumentam as exigências dos 

diferentes contextos de vida dos adolescentes (e.g. escola, família e grupo de pares), é 

compreensível que exista a sobrevalorização de diversas atividades que não o sono 

(Carskadon, 1999). As novas atividades realizadas ocupam o lugar do sono. A recente e 

excitante rotina produz momentos de incerteza e ansiedade, que contribuem para as alterações 

emocionais, provocando a dificuldade do relaxamento no momento de dormir (Dahl, 1999).  
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A duração do sono nos adolescentes é diminuída, o que provoca maior sonolência durante o 

dia, pois o decréscimo da duração de sono nesta fase da vida não corresponde a uma 

diminuição da necessidade de sono, mas reenvia para um débito de sono e provoca o 

deslocamento do sono para horários mais tardios 

Alguns autores defendem que as modificações hormonais presentes na maturação física de um 

indivíduo influenciam os relógios biológicos, fazendo com que estes se atrasem. Desta forma, 

os adolescentes tornam-se mais vespertinos, nesta fase do seu desenvolvimento, e revelam 

maior dificuldade em adormecer mais cedo (Mathias, Sanchez & Andrade, 2004).  

Com as alterações nos padrões de sono, os adolescentes apresentam comportamentos 

desadequados, por falta de conhecimentos ou por imposição social, o que provoca um risco 

para a sua saúde física e mental. 

2.1.3. Promoção de hábitos de sono saudáveis 

A privação do sono e as consequências que lhe estão associadas é um problema relativamente 

ao qual pouco se tem feito. Neste sentido, as organizações de saúde têm investido 

consideravelmente na educação do sono junto das populações (Gallasch & Gradisar, 2007). 

De acordo com estes autores, genericamente a EpS tem como objetivo um aumento de 

conhecimento dos indivíduos no que diz respeito a hábitos saudáveis no sentido de poderem 

alterar os seus comportamentos. Relativamente a esta temática do sono, é importante e 

necessária mais pesquisa para se entender os mecanismos envolvidos na influência que o 

aumento de conhecimento tem na modificação de comportamentos e no consequente aumento 

da qualidade do sono.  

Bruni, Galli e Guidetti (1999) defendem que, apesar de não haver uma relação concreta causa-

efeito, alguns estudos sugerem que os problemas de âmbito escolar, emocionais, 

comportamentais e de saúde dos adolescentes podem ser significativamente melhorados por 

meio de intervenção, resultando um aumento da quantidade e qualidade do sono.  

O termo “higiene do sono” foi usado pela primeira vez por Peter Hauri no sentido de sugerir 

algumas recomendações aos seus doentes para os ajudar a melhorar estados de insónia de que 

sofriam (Hauri, 1977, cit. por Stepanski & Wyatt, 2003). De acordo com a American Sleep 

Disorders Association, higiene do sono para adolescentes pode ser definida como o conjunto 

de práticas comportamentais que promovem a melhor qualidade do sono, uma duração de 
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sono adequada e um eficiente estado de alerta diurno (Lebourgeois, Giannotti, Cortesi, 

Wolfson & Harsh, 2005). 

Os resultados do estudo realizado por Lebourgeois et al. (2005) sugeriram que a higiene do 

sono está efetivamente relacionada com a qualidade do sono durante a adolescência e 

suportam a necessidade de implementação, e respetiva avaliação, de programas educacionais 

que promovam hábitos de sono saudáveis. Segundo Brown, Buboltz e Soper (2006), muitos 

jovens não conhecem o impacto do sono de má qualidade, nem quais são os hábitos de sono 

saudáveis. Erradamente, ainda acreditam que o sono que não tiveram durante a semana poderá 

ser reposto ao fim de semana, se dormirem durante mais horas. Estas conceções são 

claramente contrárias aos resultados das pesquisas do sono que se têm efetuado (Machado, 

Varella & Andrade, 1998), verificando-se que muitos estudantes que relatam hábitos de sono 

pouco saudáveis também demonstram pouco conhecimento relativamente a comportamentos 

saudáveis de promoção do sono. Isto sugere que a falta de conhecimento e de informação 

acerca de hábitos de sono saudáveis, contribui para os padrões de sono de baixa qualidade que 

se tem registado em alguns adolescentes, enfatizando a necessidade de divulgação e promoção 

desses hábitos através de programas de EpS, especialmente orientados para a higiene do sono.  

Para Hansen, Janssen, Schiff, Zee e Dubocovich (2005), a educação é a chave para ajudar a 

minimizar o problema da privação do sono em adolescentes. Os autores consideram que os 

grupos que lidam mais de perto com os adolescentes (pais, médicos e professores) deviam 

estar mais informados sobre o estilo de vida desses jovens, horários das aulas, ciclos do sono 

normais, e os possíveis problemas de saúde associados à privação do sono, conhecendo 

melhor esta realidade. Um melhor conhecimento das razões para os diferentes horários à 

semana e ao fim de semana poderia favorecer as relações familiares. Ainda no âmbito da 

necessidade da educação na resolução deste problema, Carskadon (1999) salienta a 

importância dos alunos de mestrado em EpS conhecerem mais sobre hábitos de sono, pelo 

que defende a integração destas temáticas nos currículos escolares de algumas disciplinas.  

Neste sentido, revela-se da maior importância a implementação de programas de educação 

para o sono. Foram consultados alguns autores (Azevedo et al., 2008; Bakotic, Radosevic-

Vidacek & Koscec, 2009; Blunden, 2007; Blunden, Kira, Hull & Maddison, 2012; Brown et 

al., 2006; Cain, Gradisar & Moseley, 2011; Cortesi, Giannotti, Sebastiani, Bruni & Ottaviano, 

2004; Le Chasseur, Wolfson, Marco & Vo, 2003; Moseley & Gradisar, 2009; Rossi, 

Campbell, Vo, Marco & Wolfson, 2002; Sousa, Araújo & Azevedo, 2007), onde se observou 
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que todos têm uma estrutura básica semelhante, com os mesmos tipos de conteúdos que 

abordam a fisiologia de sono, o número de horas de sono necessárias, causas que contribuem 

para os distúrbios do sono e consequências do insuficiente número de horas de sono. 

Alguns incluem informações relacionadas com a higiene do sono, impacto do consumo de 

algumas substâncias na qualidade do sono e métodos para controlar os padrões de sono. Na 

generalidade, integram sessões de cerca de 50 minutos implementadas durante um mês, que 

consistem em apresentações orais, uso de panfletos e desdobráveis, dramatizações e diversas 

atividades mais interativas, e que são aplicadas por professores ou investigadores, por 

profissionais da área da saúde ou por outros estudantes no âmbito da educação pelos pares. Na 

maior parte dos programas, a “medida” principal dos resultados foi o conhecimento sobre o 

sono, embora houvesse outras informações importantes que foram também consideradas 

como, por exemplo, hábitos de sono, sonolência diurna, número de horas de sono, níveis de 

humor, motivação e concentração.  

O conhecimento sobre o sono está relacionado com a prática de bons hábitos de sono que, por 

sua vez, leva à diminuição dos níveis de sonolência diurna, favorecendo o desempenho, 

resultados estes observados em adolescentes (Cortesi et al., 2004), em estudantes 

universitários (Brown, Buboltz & Soper, 2002) e em adultos (Gallasch & Gradisar, 2007).  

Existem escalas como a Pediatric Sleep Questionnaire e a Children Sleep Habits 

Questionaire (CSHQ), dirigidas à população jovem, contudo têm a desvantagem de serem 

preenchidas pelos pais, que poderão não estar convenientemente informados do sono dos seus 

filhos embora pensem que estão (Short, Gradisar, Lack, Wright & Carskadon, 2012). 

Face ao exposto, torna-se urgente intervir junto dos adolescentes, desenvolvendo programas 

de intervenção na área da EpS. Estes programas visam a transferência de conhecimento aos 

jovens, aumentando a sua literacia nestas áreas, capacitando-os e envolvendo-os na tomada de 

decisões, de forma a permitir uma opção assertiva e informada por comportamentos que se 

refletem em estilos de vida mais saudáveis. 

2.2. Projeto de intervenção em enfermagem comunitária 

O planeamento é entendido como uma atitude ou um posicionamento face à realidade, uma 

aplicação lógica na tomada de decisões, sendo que, no caso da saúde, o planeamento em 

saúde procura, com racionalidade, transformar a realidade de maneira mais eficiente para a 
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manutenção do estado de saúde, através da promoção, prevenção de doenças, cura e 

reabilitação, onde se inclui a mudança de comportamento das populações (Tavares, 1992).  

A metodologia consiste no caminho para atingir um objetivo e compreende um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que permitem economizar recursos humanos e materiais, 

dando ao mesmo tempo a orientação necessária para percorrer esse caminho e alcançar o 

objetivo pretendido (Neto, 2003). A investigação em ciências de enfermagem envolve o 

estudo sistemático de fenómenos presentes no domínio dos cuidados de enfermagem 

conduzindo, deste modo, à descoberta e desenvolvimento de saberes próprios da disciplina 

(Polit, Beck & Hungler, 2004). 

A elaboração do projeto de intervenção compreende as etapas do diagnóstico da situação, 

definição de prioridades, fixação de objetivos, seleção das estratégias, elaboração do projeto e 

preparação da execução, que passaremos a descrever. 

2.3. Diagnóstico da situação 

A metodologia, segundo Fortin Côté e Filion (2009) e Neto (2003), é a segunda fase de 

método de investigação. É nesta fase que se faz a escolha do desenho a seguir com a 

investigação e se define a população, a amostra e os métodos de recolha e análise de dados. 

Neste sentido, o diagnóstico da situação deve ser suficiente alargado, aprofundado, sucinto, 

rápido e claro por forma a identificar os problemas e determinar as necessidades (Tavares, 

1992).  

2.3.1. Objetivos e hipótese do estudo 

Para o diagnóstico de situação definiu-se o seguinte objetivo e hipótese:  

Objetivo - Analisar a relação entre variáveis sociodemográficas (ciclo de escolaridade, 

género, idade, e duração do sono durante a semana e durante o fim de semana) e os hábitos de 

sono dos alunos. 

Hipótese - Existe relação entre variáveis sociodemográficas (ciclo de escolaridade, género, 

idade, e duração do sono durante a semana e durante o fim de semana) e os 

hábitos de sono dos alunos. 
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2.3.2. Tipo de estudo  

Vilelas (2009), refere que a metodologia tem por base o objetivo, estando em concordância 

com o grau de avanço dos conhecimentos definindo assim o tipo de investigação a delinear. 

Como salientam Fortin et al. (2009), o tipo de estudo “descreve a estrutura utilizada segundo 

a questão de investigação, visa descrever variáveis ou grupos de sujeitos, explorar ou 

examinar relações entre variáveis ou ainda verificar hip teses de causalidade” (p.133).   

Como reiteram Fortin et al. (2009), no estudo quantitativo, o pesquisador parte da colocação 

da questão para a obtenção de uma resposta, numa sequência lógica de passos. A maioria das 

ideias ou conceitos é reduzida a variáveis e as relações entre elas são testadas, por meio de 

verificação de questões de investigação e/ou hipóteses, predizer resultados de causa-efeito ou 

verificar teorias, visando a generalização a populações alvo dos resultados obtidos com 

amostras. O enfoque quantitativo deve-se à possibilidade da mensuração de dados, o que 

possibilita fazer algumas comparações com os resultados de outros estudos. 

Assim, o diagnóstico de situação possui as características de um estudo descritivo, pois 

recolhe informação de maneira independente ou conjunta sobre conceitos ou variáveis que se 

analisam especificando as suas propriedades e características e oferece ainda a possibilidade 

de fazer predições (Fortin et al., 2009).  

Neste enquadramento, o tipo de estudo teve em conta a sua exequibilidade e o período de 

tempo destinado para a sua realização, assumindo as características de um estudo descritivo 

quantitativo e transversal.  

2.3.3. População e amostra 

População pode ser definida como o conjunto de elementos, indivíduos, espécies, processos 

que têm características comuns, sendo necessário em qualquer estudo definir a população alvo 

a estudar Fortin et al. (2009). Os mesmos autores referem que a população alvo, sendo uma 

população particular sujeita a um estudo, é constituída pelos elementos que cumprem os 

critérios de seleção previamente estabelecidos. Por sua vez, a amostra é um subconjunto da 

população cuja finalidade   permitir descrever a população e “fornece uma boa ideia sobre a 

eventual generalização dos resultados (Fortin et al., 2009, p.133).  
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Para o diagnóstico de situação foi considerado como população alvo todos estudantes do 

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto que frequentavam os 2º e 3º ciclos do ensino 

básico do ano letivo 2016-2017. 

Para a constituição da amostra optamos por uma amostra não probabilística, de conveniência 

ou acidental, tendo em conta os objetivos, o tempo disponível para a realização do estudo e as 

possíveis contingências de acesso aos participantes. Este processo de amostragem “  

constituído por indivíduos facilmente acessíveis e que respondem a critérios de inclusão 

precisos ..., permite escolher indivíduos que estão no local certo e no momento certo” (Fortin 

et al., 2009, p.321).  

Partindo destes pressupostos selecionamos a amostra definindo critérios de inclusão/ 

exclusão. 

Os critérios de inclusão no estudo foram: 

 Alunos a frequentar os 2º e 3º ciclos do ensino básico do ano letivo 2016-2017;   

 Alunos que aceitem participar no estudo; 

 Alunos que tenham o consentimento informado assinado pelos pais/encarregados de 

educação. 

Assim, a amostra do estudo para o diagnóstico de situação ficou constituída por 652 alunos 

dos 2º e 3.º ciclos do ensino básico do ano letivo 2016-2017.  

2.3.4. Instrumento de recolha de dados  

A recolha de dados é processo fulcral de qualquer investigação. Segundo Vilelas (2009), um 

instrumento de recolha de dados “  qualquer recurso, que o investigador pode recorrer para 

conhecer os fen menos e extrair deles a informação” (p.265). Um instrumento de recolha de 

dados muito utilizado, é o questionário. A utilização do questionário, como instrumento de 

medida, apresenta inúmeras vantagens, entre as quais se destacam: meio rápido e pouco 

dispendioso de obter dados, junto de um grande número de pessoas; natureza impessoal; 

apresentação e diretivas uniformizadas, assegurando uma constância de um questionário para 

o outro e, deste modo, a fidelidade do instrumento facilitando a realização de comparações 

entre os sujeitos; anonimato e consequente expressão livre das opiniões pessoais (Fortin et al., 

2009). No entanto, o questionário apresenta também algumas desvantagens, salientando-se: 
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fracas taxas de resposta; taxa elevada de dados em falta; impossibilidade de esclarecer os 

participantes relativamente a certos enunciados contidos nos questionários autoadministrados 

e a impossibilidade de assegurar que estes foram corretamente preenchidos (Fortin et al., 

2009). 

Tendo em conta o tipo de estudo e a problemática em questão, o instrumento de recolha de 

dados selecionado para o estudo foi o questionário "O meu sono e Eu" (Apêndice B), adaptado 

e validado para serem utilizados na população portuguesa por Rebelo-Pinto, Pinto, Rebelo-

Pinto e Paiva (2014). A primeira parte do questionário apresenta questões relativas à 

caracterização do aluno e a segunda parte permite avaliar as perceções dos adolescentes sobre 

o sono. Segundo Rebelo-Pinto et al. (2014), este questionário de auto preenchimento integra 

27 questões, dispostas numa escala de tipo Likert de cinco pontos e varia entre “Nunca” e 

“Quase todos os dias”. A Escala comporta três dimensões e nove subdimensões: i) a dimensão 

denominada hábitos do sono, reporta-se à duração do sono, horários e regulação do sono dos 

adolescentes. Esta dimensão integra três subdimensões: comprimento (tempo total de sono), 

regularidade (padrão de horários do sono), e autonomia (capacidade de regular o que cada um 

dorme); ii) a dimensão, fator ambiental, refere-se ao impacto do estilo de vida sobre o sono e 

inclui três subdimensões: o quarto (características e localização dos recursos do sono), as 

atividades (distribuição das diferentes tarefas ao longo o dia) e a alimentação (tempo, 

quantidade e qualidade das refeições e o consumo de substâncias); iii) a dimensão fator 

pessoal, integra os sentimentos, conhecimentos e os problemas dos adolescentes, relacionados 

com o sono e compreende três subdimensões: conhecimento (conhecimento que o adolescente 

tem sobre o sono), sentimentos (emoções contidas à cerca do sono) e problemas (dificuldades 

ou a angústia em relação ao sono).  

2.3.5. Procedimento de recolha de dados e questões éticas 

A recolha de dados consistiu na aplicação do questionário, que continha a escala “O meu sono 

e Eu”, a todos os alunos a frequentar o 2º e 3º ciclos do ensino básico na Escola EB 2,3/S de 

Celorico de Basto.  

Acordou-se com os vários diretores de turma a recolha de dados de forma a não perturbar o 

normal funcionamento da escola e respetivas aulas. A aplicação dos questionários foi, assim, 

realizada pelo investigador no final das aulas lecionadas pelos respetivos diretores de turma. 
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O questionário foi preenchido pelos estudantes em sala de aula, após consentimento parental. 

Em todo o processo de investigação procurou respeitar-se uma rigorosa conduta ética, pelo 

que, num primeiro momento, se solicitou a autorização formal aos autores do questionário “O 

meu sono e Eu” para a sua aplicação, tendo-se obtido a autorização em 23 de agosto de 2016 

(Apêndice C). Posteriormente, endereçou-se um pedido de autorização à Direção da Escola, 

locus de estudo para a aplicação do questionário aos alunos (Apêndice D). Foi igualmente 

elaborada uma carta dirigida aos pais/encarregados de educação onde se explicitava 

sucintamente o estudo e se pedia a autorização para o educando participar (Apêndice E).  

Foi obtida a autorização da Direção Geral de Educação (MIME) e da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD) (Apêndice G). Foi também garantida a confidencialidade, e o 

anonimato, uma vez que foi assegurado a todos os participantes que as informações obtidas 

não seriam comunicadas a terceiros e a identidade do participante não seria identificada por 

nenhum meio, para tal os questionários foram codificados seguindo uma numeração atribuída 

pelo investigador para o tratamento estatístico dos dados. 

2.3.6. Resultados do diagnóstico da situação 

Seguidamente, apresentamos os resultados obtidos da informação recolhida através do 

questionário “O meu sono e Eu”, dispostos em tabelas com os respetivos dados estatísticos. 

Descrição dos participantes  

Para o estudo de diagnóstico de situação dos hábitos de sono dos adolescentes de Celorico de 

Basto participaram 652 alunos que frequentavam os 2º e 3º ciclos do ensino básico do ano 

letivo 2016-2017, do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, cuja caracterização 

sumária se apresenta na Tabela 1.  

No que concerne ao sexo dos alunos participantes, verifica-se que, no grupo dos inquiridos do 

2º ciclo, 54,2% dos participantes são do género feminino, com idades compreendidas entre os 

11-15 anos (57,0%) e a frequentar o 6º ano (59,4%). No que respeita aos alunos do 3º ciclo, o 

género masculino é em maior número (50,1%), e idades compreendidas entre os 11-15 anos 

(90,3%) e a frequentarem maioritariamente o 9º ano (37,2%). 
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Tabela 1. 

Distribuição dos inquiridos segundo as variáveis sociodemográficas e o nível de ensino 

Variáveis 
2º Ciclo 

 (n=251) 

3º Ciclo 

(n=401) 

Total 

(n=652) 

 N % N N N % 

Género 

Masculino 

Feminino 

 

115 

136 

 

45,8 

54,2 

 

201 

200 

 

50,1 

49,9 

 

316 

336 

 

48,5 

51,5 

Idade 

<=10 anos 

11-15 anos 

>15 anos 

 

108 

143 

----- 

 

43,0 

57,0 

0,0 

 

----- 

362 

39 

 

0,0 

90,3 

9,7 

 

108 

505 

39 

 

16,6 

77,5 

6,0 

Escolaridade 

5º ano 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

 

102 

149 

----- 

----- 

----- 

 

40,6 

59,4 

0,0 

0,0 

0,0 

 

----- 

----- 

107 

145 

149 

 

0,0 

0,0 

26,7 

36,2 

37,2 

 

102 

149 

107 

145 

149 

 

15,6 

22,9 

16,4 

22,2 

22,9 

No que se refere às idades dos alunos participantes, em função do ciclo letivo, verificou-se 

que a média de idades dos alunos do 2º ciclo foi de 10,78 anos e variava entre os 9 anos e os 

15 anos. A média de idades dos alunos do 3º ciclo situou-se nos 13,58 anos e a amplitude, 

oscilava entre os 11 anos e os 18 anos (Tabela 2). 

Tabela 2. 

Estatísticas relativas à idade segundo o nível de ensino 

Idade N Mínimo Máximo Média Dp 

2º ciclo 

3º ciclo 

Total 

251 

401 

652 

9 

11 

9 

15 

18 

18 

10,78 

13,58 

12,50 

1,01 

1,42 

1,87 

Horas de sono durante a semana 

Quando analisamos os resultados relativos ao número de horas que os alunos dormem durante 

a semana, constata-se que, em média, os alunos do 2º ciclo dormem 9 horas e 55 minutos e os 

alunos do 3º ciclo dormem, em média, 9 horas e cinco minutos, quase uma hora menos que os 

alunos do segundo ciclo. No 2º ciclo, a amplitude do número de horas de sono, durante a 

semana, variava entre as 6 horas e as 11 horas e 45 minutos e no 3º ciclo esta amplitude 

oscilava entre as 6 horas e as 12 horas (Tabela 3). 
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Tabela 3. 

Estatísticas relativas ao tempo de sono durante a semana segundo o ciclo de ensino 

Tempo durante a semana N Mínimo Máximo Média Dp 

2º ciclo 

3º ciclo 

Total  

251 

401 

652 

6h 

6h 

6h 

11h45 

12h 

12h 

9h55 

9h05 

9h24 

0h38 

Oh49 

0h42 

Relativamente ao tempo que os alunos dormem durante o fim de semana, em função do nível 

de ensino que frequentam, verifica-se que os alunos do 3º ciclo dormem, em média, 10 horas 

e 43 minutos e os alunos do 2º ciclo dormem 10 horas e 54 minutos. No que respeita à 

amplitude do número de horas de sono, durante o fim de semana, dos alunos do 2º ciclo oscila 

entre o mínimo de 7 horas e o máximo de 12 horas, enquanto no 3º ciclo esta amplitude oscila 

entre o mínimo de 6 horas e 45 minutos e máximo de 12 horas (Tabela 4). 

Tabela 4. 

Estatísticas relativas ao tempo de sono durante o fim de semana segundo o ciclo de ensino 

Tempo durante o fim de semana N Mínimo Máximo Média Dp 

2º ciclo 

3º ciclo 

Total  

251 

401 

652 

7h 

6h45 

6h45 

12h 

12h 

12h 

10h54 

10h43 

10h47 

1h02 

1h05 

1h04 

Avaliação dos hábitos de sono dos adolescentes 

No que respeita à avaliação dos hábitos de sono dos adolescentes, pela análise da Tabela 5 e 

da Figura 1, e no que se refere às médias dos scores atribuído entre o score 0 (Nunca) e o 

score 4 (Quase todos os dias) numa escala de Likert, evidenciou-se o domínio maioritário dos 

alunos do 3º ciclo em quase todos os itens da escala (o que significa que ocorrem com mais 

frequência nestes elementos), com exceção para os itens “Tenho que ser acordado de manhã”; 

“Os meus pais têm que me mandar para a cama   noite”; “Vejo TV no quarto”; “Ando sempre 

a correr de um lado para o outro”; “Vou para a cama contrariado”; “Sinto-me ansioso à hora 

de dormir”; e “Tenho pesadelos”; dominados pelos alunos inquiridos do 2º ciclo. 
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Tabela 5. 

Distribuição do score médio das respostas aos itens da escala dos hábitos de sono, segundo o ciclo de ensino 

Média 2º ciclo 3º ciclo Media 2º e 3º 

Durmo pouco 

Só vou para a cama quando tenho sono 

Tenho que ser acordado de manhã 

Tenho sono durante a manhã 

Não tenho hora certa de me levantar 

Os meus pais têm de mandar para a cama à noite 

Acordo com dificuldade 

Ao fim de semana duro muito 

O meu sono depende do que tenho que fazer 

Vejo televisão n o quarto 

Saio de manhã sem comer 

Faço desporto até tarde 

Ao serão, estou no computador ou na playstation 

Como à noite 

Estudo pela noite dentro 

Detesto regras e rotinas de sono 

Como quando me apetece 

Ando sempre a correr de um lado para o outro 

Vou para a cama contrariado 

Penso que dormir é uma perda de tempo 

Tenho dificuldade em adormecer 

Sinto-me ansioso à hora de dormir 

Acho que preciso de dormir pouco 

Acordo durante a noite ou tenho um sono agitado 

Quando me deito fico a matutar nos meus problemas 

Dormir mal ou dormir bem para mim é indiferente 

Tenho pesadelos 

1,6 

1,09 

2,34 

1,35 

1,24 

1,38 

1,53 

2,28 

1,04 

1,57 

,40 

1,12 

,74 

2,54 

,58 

1,23 

1,57 

1,60 

,88 

,39 

1,03 

,95 

,33 

,43 

1,01 

,69 

1,36 

1,22 

1,70 

2,23 

1,81 

1,40 

1,12 

1,64 

2,37 

1,38 

1,42 

,58 

1,22 

1,33 

2,82 

,78 

1,67 

2,14 

1,37 

,80 

,44 

1,13 

,82 

,51 

,51 

1,58 

,79 

1,08 

1,12 

1,46 

2,27 

1,63 

1,34 

1,22 

1,60 

2,34 

1,25 

1,48 

,51 

1,18 

1,10 

2,71 

,71 

1,50 

1,92 

1,46 

,83 

,42 

1,10 

,87 

,44 

,48 

1,36 

,75 

1,19 
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Após a análise descritiva dos dados obtidos anteriormente, passa-se à sua análise mais 

detalhada. 

Assim no que concerne à estatística analítica e com o objetivo de obter informação acerca da 

população com base na amostra, através de testes de hipóteses, recorremos à correlação, 

medida de aproximação entre duas variáveis. Procedeu-se, à verificação da validade de 

algumas relações entre variáveis independentes e a variável dependente “hábitos de sono”.  

Formularam-se algumas relações, que foram testadas através de testes não paramétricos, 

nomeadamente Teste U de Mann-Whitney, Correlação de Spearman e Teste de Kruskal-

Wallis. 

Optou-se por testar as relações através de testes não paramétricos, uma vez que não existe 

uma distribuição normal da variável dependente, como mostra a seguir o teste da 

normalidade.  

 

Figura 1. Distribuição do score médio das respostas aos itens da escala dos hábitos de sono, segundo o ciclo 
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Teste da Normalidade 

Pelo Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors (Tabela 6), verifica-se que a distribuição de dados 

referentes à variável dependente (hábitos de sono) não se encontra enquadrada na 

normalidade (p=0,000). Posto isto, e pela análise da Figura 2, fomos forçados a assumir a 

inexistência de uma distribuição normal ou próximo do normal para a variável em causa, o 

que limita a utilização de medidas estatísticas paramétricas. 

Tabela 6.  
Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors 

 Kolmogorov-Smirnov-Lillieforsª 

Estatísticas P 

Escala total de hábitos de sono 0,055 0,000*** 

*p<0,05         **p<0,01 ***p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As relações entre as variáveis foram testadas com uma probabilidade de 95%, de onde resulta 

um nível de significância de 5% (=0,05). Este nível de significância permite afirmar com 

uma "certeza" de 95%, caso se verifique a validade da relação em estudo, a existência de uma 

relação causal entre as variáveis. 

Os critérios de decisão para os testes baseiam-se no estudo das probabilidades, confirmando-

se a relação se a probabilidade for inferior a 0,05 e rejeitando-se se superior a esse valor. 

O tratamento dos dados foi feito informaticamente através do programa Statistical Package 

for the Social Science (SPSS), 24, em que se utilizaram os seguintes níveis de significância: 

Figura 2. Histograma da escala total dos hábitos de sono, com curva de normalidade 
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p>0.05 – não significativo; p<0.05 – significativo; p<0.01 – bastante significativo e p<0.001 – 

altamente significativo. 

Com a finalidade de saber quais as variáveis independentes que influenciam os hábitos de 

sono (variável dependente), formularam-se as relações que se seguem, no sentido de encontrar 

diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis em causa. 

Objetivo - Analisar a relação entre variáveis sociodemográficas (ciclo de escolaridade, 

género, idade, e duração do sono durante a semana e durante o fim de semana) 

e os hábitos de sono dos alunos. 

Hipótese - Existe relação entre variáveis sociodemográficas (ciclo de escolaridade, género, 

idade, e duração do sono durante a semana e durante o fim de semana) e os 

hábitos de sono dos alunos. 

Para se saber a influência do ciclo de escolaridade nos hábitos de sono, utilizou-se o teste U 

de Mann-Whitney, de onde se salienta que os alunos do 3º ciclo apresentam valores médios 

mais elevados, que se traduz em piores hábitos de sono, comparativamente aos alunos do 2º 

ciclo, existindo diferenças estatísticas altamente significativas (p=0,000) (Tabela 7).  

Já para o género, efetuou-se o teste U de Mann-Whitney, cujos resultados indicam que o 

género masculino apresenta uma média mais elevada, que se traduz em piores hábitos de 

sono, comparativamente com o género feminino, existindo diferenças estatísticas 

significativas (p=0,009) (Tabela 7).  

Quanto à idade, optou-se pelo teste de Kruskal-Wallis, de onde se salienta que os alunos mais 

velhos têm piores hábitos de sono, seguidos dos que possuem entre 11-15 anos e, por fim, os 

alunos mais novos, com significado estatisticamente significativo (p=0,001) (Tabela 7). 
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Tabela 7. 

Testes U de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis relacionando as variáveis sociodemográficas (ciclo, género e 

idade) com os hábitos de sono 

 Escala Total dos Hábitos de Sono 
Teste 

Ordenação média 

Ciclo 

2º Ciclo 

3º Ciclo 

 

291,11 

348,65 

 

Mann-Whitney 

 (p) 0,000***  

Género 

Masculino 

Feminino 

 

346,40 

307,78 

 

Mann-Whitney 

 (p) 0,009**  

Idade 

<=10 anos 

11-15 anos 

>15 anos 

 

287,02 

327,90 

417,74 

 

 

Kruskal-Wallis 

 

 (p) 0,001**  

                          *p<0,05                                 **p<0,01  ***p<0,001 

Relação entre o número de horas de sono durante a semana e os hábitos de sono 

Para relacionarmos a influência entre o número de horas de sono/repouso durante a semana e 

os hábitos de sono, utilizou-se a correlação de Spearman, cujos resultados indicam a 

existência de uma correlação negativa (Rho=-0,241), sugerindo que quanto mais tempo os 

alunos dormem durante a semana, menor o score da escala de hábitos de sono, ou seja, 

melhores são os hábitos de sono, resultado estatisticamente significativo (p=0,000) (Tabela 8). 

Relação entre o número de horas de sono durante o fim de semana e os hábitos de sono 

Para a relação entre o número de horas de sono/repouso durante o fim de semana e os hábitos 

de sono, recorreu-se também à correlação de Spearman, verificando-se a existência de uma 

correlação positiva (Rho=0,098), indicando que quanto mais tempo os alunos dormem 

durante o fim de semana, maior o score da escala de hábitos de sono, ou seja, piores hábitos 

de sono possuem, resultado estatisticamente significativo (p=0,012) (Tabela 8). 

Tabela 8. 

Correlações de Spearman relacionando o número de horas de sono durante a semana e o fim-de-semana com os 

hábitos de sono 

Duração do sono/repouso (tempo) 
Escala Total dos Hábitos de Sono 

Teste 
Rho 

Durante a semana -0,241  

Correlação de 

Spearman 

 

 (p) 0,000*** 

Durante o fim de semana 0,098 

 (p) 0,012* 

     *p<0,05      **p<0,01    ***p<0,001 
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O sono consiste num dos principais processos fisiológicos para a vida, cuja expressão, 

alternada com a vigília, é circadiana e sofre influência de fatores endógenos, sociais e 

ambientais (Pereira et al., 2010). Os mesmos autores referem que os adolescentes estão 

sujeitos a mudanças do seu padrão de sono o que se deve à maturação e aos horários e 

exigências impostas pela própria escola. Ao nível biológico, os adolescentes podem 

manifestar algum atraso da fase do sono, que se caracteriza por horários mais tardios para 

dormir e acordar, para além das alterações na duração de alguns estádios do sono, 

nomeadamente o sono de ondas lentas (Kurth et al., 2010). 

A necessidade de sono é individual. Contudo, o estabelecimento de parâmetros gerais de 

recomendação para os adolescentes assume grande relevância para que se possa propor 

recomendações ao nível da saúde coletiva (Pereira et al., 2010). Sobretudo na adolescência, a 

irregularidade na expressão do ciclo vigília/sono ou a privação parcial de sono podem ser 

percebidas pela redução do estado de alerta e da concentração no desenvolvimento de 

atividades escolares (Matricciani, Olds & Petkov, 2012). Num estudo epidemiológico acerca 

de problemas do sono em 1.939 adolescentes com idades compreendidas entre os 12-18 anos, 

verificou-se uma média de duração do sono de 7,35 (dp=1,23) horas, apresentando uma 

correlação significativa com a sonolência diurna excessiva nas faixas nos adolescentes com 

idades compreendidas entre os 14-15 anos e na faixa etária dos 16-18 anos (Liu, Zhao, Jia & 

Buysse, 2008).  

Outros estudos com adolescentes revelam excessiva sonolência diurna (Pereira et al., 2010). 

Ainda neste âmbito, Loessl et al. (2008) realizaram um estudo com uma amostra constituída 

por 818 alunos, na faixa etária dos 12-18 anos, tendo observado uma duração de sono média 

durante a semana de 8,04 (0,89) horas, bem como registaram a existência de uma correlação 

entre a duração do sono e a sonolência diurna excessiva. Estes estudos indicam que os 

adolescentes dormem menos que 9 horas nos dias de semana, cujas prevalências sugerem a 

necessidade de intervenções, tendo em conta a saúde dos adolescentes. 

No presente diagnóstico de situação os adolescentes apresentam de uma forma geral médias 

mais elevadas, com uma média de sono durante a semana para os alunos do 2º ciclo de 9 

horas e 55 minutos e para os alunos do 3º ciclo de 9 horas e cinco minutos. Contudo, nos 

alunos do 2º ciclo, a amplitude do número de horas de sono varia entre as 6 e 11 horas e 45 

minutos e no 3º ciclo entre as 6 horas e as 12 horas, o que significa que alguns alunos dormem 

menos horas durante a semana do que seria necessário de acordo com as recomendações para 
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a sua idade. No entanto, considerando a relevância deste resultado, os profissionais de saúde 

nomeadamente os enfermeiros especialistas em enfermagem comunitária devem ter uma 

intervenção específica em contexto escolar.  

Estes resultados podem ser explicados pela acessibilidade rápida à escola, que situada num 

contexto rural, não exige um grande dispêndio de tempo na deslocação para a escola.  

2.4. Definição de prioridades  

A segunda fase do planeamento em saúde consiste na definição ou seleção de prioridades que 

é condicionada pelo diagnóstico de situação e determina a etapa seguinte, a fixação de 

objetivos (Imperatori & Giraldes, 1993). Nesta fase de tomada de decisão, o enfermeiro 

ordena os problemas por ordem de prioridade com que serão resolvidos (Tavares, 1992).  

A análise do problema, efetuada na fase de diagnóstico, é retomada agora no sentido de obter 

uma maior pertinência do projeto e melhor utilização dos recursos (Imperatori & Giraldes, 

1993). De facto, a definição de prioridades está diretamente relacionada com o tempo, ou seja, 

o horizonte do projeto para o qual estamos a prever o desenvolvimento da intervenção. Trata-

se de um projeto de curto duração, pelo que devem ser considerados os recursos disponíveis 

para a definição de prioridades. Partindo deste pressuposto e face ao tempo e recursos 

disponíveis, não era exequível dirigir a intervenção aos dois ciclos escolares, que foram alvo 

do diagnóstico de situação, pelo que era necessário decidir se a intervenção seria dirigida aos 

alunos do 2º ciclo ou do 3º ciclo. Assim, partindo dos resultados obtidos no diagnóstico de 

situação, através do qual foi possível identificar os problemas existentes na população alvo 

relativos ao sono, iniciou-se a definição de prioridades para a intervenção. 

Neste sentido, efetuaram-se reuniões com os orientadores do estágio que possuem 

competências e desenvolvem a sua atividade profissional na área de intervenção comunitária. 

Face ao conhecimento aprofundado sobre a realidade da saúde escolar, os orientadores de 

estágio participaram na determinação de prioridades. Foi utilizado o método de Hanlon que, 

através da técnica da grelha de análise, permite a classificação de problemas de saúde 

(Tavares, 1992). Mais especificamente, o método de Hanlon recorre a quatro critérios para a 

tomada de decisão no sentido de estabelecer as prioridades em saúde: (A) a amplitude ou 

magnitude do problema; (B) a gravidade do problema; (C) a eficácia da solução ou a 

vulnerabilidade do problema; e (D) a exequibilidade do projeto ou da intervenção (Tavares, 
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1992). 

O cálculo da magnitude ou amplitude do problema, tem em conta o número de pessoas 

afetadas pelo problema. Quanto maior é a população maior é o peso atribuído, que varia de 0 

a 10. No que respeita à gravidade do problema, a escala oscila de 0 a 10, sendo 10 o valor que 

correspondente a maior gravidade, considerando a mortalidade, morbilidade, incapacidade 

temporária ou permanente, dias de trabalho perdido e custos. Os fatores são ponderados na 

mesma escala, e consideram-se as médias das pontuações obtidas. Por sua vez, a eficácia da 

solução ou vulnerabilidade do problema é ponderada numa escala de 0,5 a 1,5, em que 0,5 

corresponde a um problema de difícil solução, 1 a um problema de solução duvidosa e 1,5 de 

solução fácil. A exequibilidade é obtida pela classificação da pertinência, exequibilidade 

económica, aceitabilidade, disponibilidade de recursos e legalidade (PEARL), não sendo 

afetadas por nenhuma escala numérica. O critério tem somente dois valores possíveis: “sim - 

1 ponto” e “não - 0 pontos”. Assim o problema   eliminado se a pontuação for 0 e se for 1,   

uma condição necessária mas não suficiente para que o problema seja considerado prioritário 

(Tavares, 1992). 

No método de Hanlon, a aplicação da fórmula: Valor de Prioridade = (A+B) x C x D permite 

classificar ordenadamente os problemas (Tavares, 1992). No diagnóstico de situação efetuado 

foram identificados os seguintes problemas: 

Problema 1 - Conhecimento dos alunos não demostrado sobre o sono saudável. 

O número de alunos com défice de conhecimentos sobre o sono saudável foi de 16, logo a 

pontuação atribuída para a magnitude do problema foi 2. Quanto à eficácia da solução, foi 

atribuído ao problema 1 a pontuação de 1,5, ou seja, pressupõe-se que seja um problema de 

possível resolução. Em relação à exequibilidade da intervenção, foi pontuada da seguinte 

forma; i) pertinência – 1; ii) exequibilidade económica – 1; iii) recursos disponíveis – 1; iv) 

legalidade – 0; v) aceitabilidade – 1, o que dá uma pontuação de 4. 

Aplicando a fórmula para a Pontuação do problema para priorização = (A+B) x (CXD), 

temos que, Problema 1 = (2+3,3) x (1,5x4) = 31,8. 

Problema 2 - Conhecimento dos alunos não demonstrado sobre as implicações do sono não 

saudável para a saúde. 
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Relativamente a este problema, o número de alunos com défice de conhecimentos foi de 12, 

logo a pontuação atribuída para a magnitude do problema foi 2.  

Sendo assim, e aplicando a fórmula para a Pontuação do problema para priorização = 

(A+B) x (CXD), temos que Problema 2 = (2+4,6) x (1,5x4) = 39,6. 

Na Tabela 9 observa-se a priorização dos problemas, segundo o método de Hanlon. 

Tabela 9.  

Priorização dos problemas segundo o método de Hanlon 

Após a aplicação do método de Hanlon, obteve-se a seguinte ordem de priorização: 

1º- Conhecimento dos alunos não demonstrado sobre as implicações do sono não saudável 

para a saúde. 

2º- Conhecimento dos alunos não demonstrado sobre o sono saudável. 

Tendo em conta os problemas e após a sua priorização pareceu-nos exequível intervir sobre os 

problemas identificados, no período de tempo que tínhamos disponível para a realização da 

intervenção. Contudo, tendo em conta o período para a realização do estágio, tivemos 

necessidade de circunscrever o projeto de intervenção a um grupo de alunos. Assim, e 

considerando que a aquisição de conhecimentos é um processo que apresenta ganhos para a 

saúde a longo prazo, a equipa reuniu e concluiu que existiam vantagens se a intervenção fosse 

dirigida aos alunos do 2º ciclo, assumindo-se o compromisso de estender este projeto de 

intervenção aos alunos do 3º ciclo cuja continuidade será assegurada pelos enfermeiros 

especialistas da UCC e da USP. 

Consequentemente, iniciamos o processo de desenvolvimento do projeto de intervenção 

comunitária, o qual denominamos “Mais sono mais saúde”, de forma a sensibilizar os alunos 

Problema Magnitude Gravidade Eficácia Exequibilidade 

Valor de 

Prioridade 

(A+B) x C x D 

Ordem de 
Prioridade 

P1. Conhecimento dos alunos 

não demonstrado sobre o 

sono saudável.  

2 3,3 1,5 4 31,8 2º 

P2. Conhecimento dos alunos 

não demonstrado sobre as 

implicações do sono não 

saudável para a saúde  

2 4,6 1,5 4 39,6 1º 
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para a importância de hábitos de sono saudáveis. 

2.5. Definição de objetivos e metas 

Tendo como ponto de partida os pressupostos de Imperatori e Giraldes (1993), é importante 

referir que, depois do diagnóstico de situação e da definição do foco do problema, é 

fundamental estabelecer os objetivos, de modo a proceder-se à intervenção e consequente 

avaliação dos resultados.  

Carvalho e Carvalho (2006), referem que os objetivos gerais, por um lado, emergem do 

projeto, focando-se na resolução e/ou diminuição do problema. Por outro lado, os objetivos 

específicos resultam dos objetivos gerais, centram-se na pessoa, grupo ou comunidade, 

devendo reportar-se aos fatores que condicionam a modificação do comportamento, podendo 

relacionar-se com os conhecimentos, as atitudes e os comportamentos ou competências.  

Tendo em consideração que o projeto de intervenção “Mais sono mais saúde” se destina aos 

alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico da Escola EB 2,3/S de Celorico de Basto, para 

identificar as oportunidades de mudança em termos de sono saudável, foram formulados 

objetivos que procuravam mudar comportamentos e atingir efeitos desejados para a população 

alvo da intervenção. 

Objetivo geral: Contribuir para a alteração dos hábitos de sono em alunos do 2 º ciclo (5.º e 

6.º anos de escolaridade) da Escola EB 2,3/S de Celorico de Basto. 

Objetivos específicos: 

 Aumentar os conhecimentos dos alunos do 2º ciclo sobre o sono saudável;  

 Disponibilizar informação aos alunos do 2º ciclo sobre as implicações de sono 

saudável para a saúde; 

 Disponibilizar informação aos alunos do 2º ciclo sobre as principais implicações do 

sono não saudável para a atenção nas aulas. 

No enquadramento do objetivo geral e dos objetivos específicos, procedeu-se à planificação 

das diferentes sessões de EpS. 
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SESSÃO 1: Apresentação do projeto “Mais sono mais saúde” 

Objetivo geral: Sensibilizar os alunos do 2º ciclo para a adesão ao projeto “Mais sono mais 

saúde”.  

Objetivos específicos:   

 Apresentar os objetivos e o cronograma do desenvolvimento do projeto; 

 Sensibilizar os alunos do 2º ciclo para a problemática do sono; 

 Aplicar o instrumento de recolha de dados para avaliação dos conhecimentos sobre o 

sono antes da implementação do projeto de intervenção. 

SESSÃO 2: O sono e a saúde 

Objetivo geral: Sensibilizar os alunos do 2º ciclo para a importância do sono saudável na 

saúde. 

Objetivos específicos:   

 Transmitir conhecimentos aos alunos do 2º ciclo sobre hábitos de sono saudáveis; 

 Transmitir conhecimentos aos alunos do 2º ciclo sobre a higiene do sono; 

 Analisar com os alunos do 2º ciclo as implicações do sono na saúde;  

 Identificar a importância de rotinas nos hábitos de sono. 

SESSÃO 3: Avaliação do projeto de intervenção e sessão de relaxamento 

Objetivo geral: Avaliar o projeto de intervenção e realizar sessão de relaxamento. 

Objetivos específicos:   

 Reforçar a importância dos bons hábitos e rotinas de sono aos alunos do 2º ciclo;  

 Aplicar o instrumento de recolha de dados para avaliação dos conhecimentos sobre o 

sono após a implementação do projeto de intervenção; 

 Realizar técnica de relaxamento. 
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Objetivos operacionais/Metas 

Para a monitorização do projeto de intervenção “Mais sono mais saúde”, foi necessário definir 

objetivos operacionais ou metas que indiquem o nível de cumprimento dos objetivos, das 

atividades e dos resultados pretendidos com a sua execução (Tavares, 1992). Os objetivos 

operacionais são expressos de forma a permitir a sua avaliação, através da definição de metas 

quantificadas. 

Objetivos operacionais ou metas: 

 Conseguir a realização das 3 sessões que integram o projeto de intervenção (indicador 

de atividade 1); 

 Conseguir que 80% dos alunos do 2º ciclo participem nas sessões do projeto 

(indicador de atividade 2). 

 Conseguir que 70% dos alunos do 2 ciclo aumentem os conhecimentos sobre o sono, 

as implicações do sono para a saúde e a importância do sono saudável para atenção 

nas aulas, do momento 1 para o momento 2 de avaliação (indicador de resultado 1);  

Indicadores 

Os indicadores traduzem a medida de um objetivo que se pretende alcançar ou atingir, 

podendo afirmar-se que têm alguma semelhança com os objetivos nas suas características e 

são entendidos como uma relação entre uma situação específica e uma população em risco. Os 

indicadores permitem objetivar o acontecimento ou uma situação e interpretá-los (Tavares, 

1992). Os mesmos devem gerar informação útil para melhorar o processo de tomada de 

decisão, monitorizar o cumprimento dos objetivos, quantificar as mudanças ocorridas e 

efetuar o acompanhamento de todo o projeto, de forma a permitir imprimir em tempo útil as 

correções oportunas. 

Os indicadores dividem-se em dois tipos: indicadores de atividade ou execução e indicadores 

de resultado ou impacto. Os indicadores de atividade medem a prestação dos cuidados de 

saúde e os indicadores de resultado o estado de saúde (Imperatori, 1985, cit. por Tavares, 

1992). A sua operacionalização permite saber em que medida os objetivos foram alcançados, 

no período de tempo estabelecido. 
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a) Indicadores de atividade ou execução 

Indicador de atividade 1   

Nº de sessões realizadas  

________________________________________________x 100 = X1 

 Número total de sessões planeadas 

Indicador de atividade 2  

 Nº de alunos do 2 ciclo que participam no projeto de intervenção 
____________________________________________________________x100 = X1 

Número total de alunos das turmas de 2 ciclo selecionadas 

b) Indicadores de resultado ou impacto  

Nº de alunos de 2º ciclo que aumentaram o número de respostas corretas sobre o sono e as implicações  

do sono para a saúde, do momento 1 para o momento 2 de avaliação 

______________________________________________________________________x 100 = Y 

Nº total de alunos que participaram nas sessões 

2.5.1. Seleção de estratégias de intervenção 

Segundo Imperatori e Giraldes (1993), a seleção das estratégias de intervenção institui-se 

como uma etapa necessária a todo o planeamento em saúde. Assim, permitiu que o processo 

fosse o mais adequado para minimizar os problemas de saúde prioritários dos alunos do 2º 

ciclo de escolaridade.  

A previsão de recursos tem um importante papel na consecução do projeto, o que implica que 

sejam previamente equacionados ao diagnóstico, de modo a conhecer-se os recursos humanos 

e económicos inerentes à realização do projeto (Serrano, 2008).  

A disponibilidade dos recursos necessários pode condicionar o sucesso de um programa de 

EpS (Carvalho & Carvalho, 2006). Neste sentido, foi necessário planear os recursos humanos, 

materiais e financeiros, e tendo em conta a escassez de tempo para a realização deste projeto, 

foram definidas as seguintes estratégias: 

 Reunião com a direção das escolas que integram o projeto, enfermeiros orientadores e 

orientadora de estágio da ESS-UTAD, para validação do projeto de intervenção; 
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 Reunião com os diretores de turma para agendar a realização das sessões de EpS; 

 Pesquisa bibliográfica sobre os temas a abordar nas sessões de EpS; 

 Realização de três sessões de EpS que integram o projeto “Mais sono mais saúde”; 

 Ativação das parcerias comunitárias com a Câmara e a direção das escolas. 

A previsão dos recursos necessários para o desenvolvimento do projeto permitiu-nos conhecer 

previamente possíveis obstáculos que poderiam ser necessários contornar, tais como, 

possíveis condicionantes da sua realização.  

Recursos humanos disponíveis para o projeto: i) um enfermeiro, aluno do Mestrado em 

Enfermagem Comunitária da ESS-UTAD; ii) dois enfermeiros especialistas da UCC; iii) três 

diretores de turma das escolas.  

Quanto aos recursos materiais, estes foram diversificados consoante as diferentes fases do 

projeto, nomeadamente: material audiovisual, computador, fotocópias, postites, materiais 

escritos, mochilas e espaços físicos como salas de aula, papel, computador, projetor 

multimédia, sistema de som, vídeo, canetas, impressora, fotocopiadora, sala de aulas das 

escolas.  

A viabilidade do projeto está dependente da previsão dos recursos financeiros. Assim, foram 

estimados os recursos financeiros atribuídos ao projeto e que consistiam nos gastos com as 

fotocópias dos questionários, combustível para as deslocações que totaliza cerca de 350 €. 

Assim, este é um projeto viável, sem qualquer fonte de financiamento, mas, também as 

despesas não são significativas.  

2.5.2. Preparação operacional/programação do Projeto de Intervenção 

Comunitária “Mais sono mais saúde” 

Em termos de justificação do projeto, sabemos que, em Portugal, os estudos sobre o sono em 

adolescentes permitiram chegar a conhecimentos ainda pouco satisfatórios. Sabe-se apenas o 

número de horas que os adolescentes costumam dormir e a frequência de sonolência durante o 

dia (Matos et al., 2009). É por este e outros fatores que se considera de extrema importância 

estudos nesta área tão vasta que é o sono, para se poder intervir precocemente, diagnosticar 

situações de crise responsáveis pelo comprometimento do sono e evitar que estas situações 
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interfiram diretamente na qualidade de vida desde a infância, visando minimizar as 

repercussões irreversíveis ao longo da vida de um indivíduo. 

Efetivamente, os hábitos de sono e repouso são parte integrante do ritmo biológico e são 

indispensáveis para uma boa saúde e qualidade de vida, com especial significado em crianças 

e adolescentes (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2016). As perturbações primárias do sono 

podem emergir das alterações da quantidade ou qualidade de sono (dissónias), ou de eventos 

comportamentais ou fisiológicos anormais associados ao sono (parassónias), como terrores 

noturnos, pesadelos, sonambulismo, entre outros. As perturbações do sono têm consequências 

cognitivas e no equilíbrio metabólico dos adolescentes (DGS, 2016). Assume, assim, grande 

importância o conhecimento sobre as práticas de sono recomendadas e a consequência da falta 

de repouso a nível dos comportamentos, da aprendizagem, da atenção e do desenvolvimento 

dos adolescentes, bem como o impacto no desempenho das atividades escolares e 

extraescolares, tendo em conta a fadiga e a perturbação do humor. 

Neste contexto, considerou-se pertinente concretizar o projeto de intervenção “Mais sono 

mais saúde” no âmbito do sono dos adolescentes. A intervenção em alunos do 2º ciclo do 

ensino básico insere-se no âmbito da saúde escolar, visando a melhoria da literacia sobre o 

sono e repouso, promovendo mais conhecimentos para que ocorra uma alteração de 

comportamentos, visando a adoção de hábitos de sono que resultem em bem-estar dos 

adolescentes e potenciador de qualidade de vida. 

Utilizando a metodologia do planeamento em saúde, a partir da realidade em termos de 

hábitos de sono dos alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico da Escola EB 2,3/S de Celorico 

de Basto, procuramos gerar oportunidades de mudança. Para Coutinho et al. (2009), sempre 

que, numa investigação, se coloca a necessidade de proceder a mudanças, de intervir na 

reconstrução de uma realidade, deve procurar-se a metodologia mais apta a favorecer as 

mudanças de comportamento nas pessoas.  

A metodologia do planeamento em saúde ao preconizar uma intervenção comunitária 

aproxima-se da investigação-ação, centrando o foco na resolução de problemas no sentido de 

proceder à identificação do problema; à clarificação da sua natureza e contexto; ao 

planeamento e a implementação das estratégias que permitem a resolução do problema; gerir 

e avaliar a eficiência das intervenções, avaliando o seu impacto na resolução do problema. A 

ação termina com a avaliação dos resultados se estes forem satisfatórios, caso contrário, o 
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investigador terá de reequacionar todo o processo, introduzindo mudanças complementares no 

contexto identificado, dando início a um novo ciclo (Marshall & Mckay, 2002). 

Kurt Lewin, cit. por Coutinho et al. (2009), defende que uma investigação parte sempre de 

uma “ideia geral” a prop sito de um tema ou problema relevante sobre o qual   traçado um 

plano de ação, devendo proceder-se a um reconhecimento e avaliação do seu potencial e das 

suas limitações para se partir para ação, seguida de uma primeira aferição dos resultados dessa 

ação. A seguir a esta fase, o investigador faz uma revisão do plano inicial de acordo com os 

elementos de informação já recolhidos e planifica o segundo passo a partir desta fase.  

Face ao tipo de estudo e da problemática identificada a partir da investigação, adotou-se uma 

metodologia que promovesse a participação, o envolvimento e compromisso dos alunos.  

Implementação do projeto de intervenção 

Descreve-se, de seguida, de forma sucinta, a implementação do projeto de intervenção “Mais 

sono mais saúde”. Este projeto enquadra-se nas ações de EpS que integram as atividades de 

saúde escolar da UCC “Mãos Amigas” de Celorico de Basto.  

O projeto foi liderado pelo investigador, estudante do MEC da ESS-UTAD, sendo também o 

responsável pela sua execução, tendo contado com a colaboração da comunidade escolar da 

Escola EB 2,3/S de Celorico de Basto. Trata-se de um projeto educacional, dirigido aos 

alunos do 2º ciclo que visa melhorar os conhecimentos sobre o sono e as suas implicações 

sobre a saúde, para que os alunos possam adquirir boas práticas de sono saudável. 

A execução do projeto de intervenção respeitou os planos de cada sessão previamente 

definidos. Foram realizadas três sessões de 2 horas cada, nas salas de aulas das escolas do 

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto. Os resultados do diagnóstico orientaram-nos 

para a realização do projeto de intervenção dirigido para os alunos de três turmas da Escola 

EB 2,3/S de Celorico de Basto, a frequentar o 2º ciclo de escolaridade, cujo resultado quanto 

ao número de horas de sono, era inferior a nove horas.  

Assim, foram alvo do projeto de intervenção três turmas, uma do 5º ano de escolaridade, com 

29 alunos, e duas turmas do 6º ano de escolaridade, uma com 20 alunos e outra com 19 

alunos, perfazendo um total de 68 alunos.  
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O projeto “Mais sono mais saúde”, desenvolveu-se com base em metodologias ativas de 

forma a sensibilizar a participação e adesão dos alunos ao projeto e facilitar a transmissão e 

assimilação de conhecimentos. A implementação do projeto enquadra-se numa lógica de 

formação e EpS, cuja descrição mais pormenorizada se passa a apresentar: 

Sessão I – Iniciou-se com a apresentação do formador e do projeto “Mais sono mais saúde”, 

seguindo-se a apresentação dos alunos e da diretora de turma. Explicitou-se o número e 

calendarização das sessões do projeto. Solicitou-se a colaboração dos alunos para o 

preenchimento de um questionário, antes da intervenção (momento 1), para avaliação dos 

conhecimentos sobre o sono (Anexo F). Deu-se continuidade à sessão com o início da 

componente formativa, tendo por base uma apresentação em powerpoint (Apêndice A).  

Aproveitamos o momento do preenchimento do questionário para interagirmos com os alunos 

mostrando-nos disponíveis para o esclarecimento de dúvidas. Preenchidos e recolhidos os 

questionários, deu-se início à sessão, com a introdução ao tema, abordando os objetivos da 

sessão e mencionando os conteúdos previstos. Com o intuito de motivar o grupo e permitir 

uma sessão interativa/participativa, recorreu-se ao método interrogativo para introduzir novos 

conteúdos e fomentar a discussão no sentido de aprofundar a reflexão.  

Procuramos, durante toda a sessão, estimular a participação ativa dos alunos. Terminada a 

abordagem dos conteúdos programáticos, demos início a um período de troca de ideias e 

esclarecimentos, onde foram expostas as dúvidas existentes e debatidas entre os alunos da 

turma. Despedimo-nos, agradecendo aos alunos a participação e o empenho que colocaram no 

desenvolvimento desta sessão. Ficou agendada a sessão 2. 

Sessão 2: Esta sessão iniciou-se com a síntese dos aspetos relevantes abordados na sessão 1. 

Posteriormente através da técnica de Brainstorm desenvolveram-se os conteúdos relativos aos 

hábitos de sono, gestão do sono e consequências para a saúde. A sistematização dos 

conhecimentos foi suportada numa apresentação em powerpoint (Apêndice A). Os alunos 

demonstraram grande interesse e participação no decorrer da sessão, questionando e 

argumentando sobre os assuntos abordados. Partilharam os seus hábitos de sono e 

confrontaram-nos com o que seria o desejável para promover a saúde e bem-estar, e também a 

sua capacidade de atenção e aprendizagem. 
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Sessão 3: Esta sessão do projeto pretendia refletir sobre os aspetos mais importantes relativos 

aos hábitos de sono e teve como objetivo o reforço da informação transmitida, finalizando-se 

a apresentação suportada em powerpoint. Privilegiou-se, também, momentos para a colocação 

e esclarecimento de dúvidas. Procedeu-se de seguida à aplicação do instrumento de recolha de 

dados, após a intervenção, momento 2, relativo os conhecimentos sobre o sono. Solicitou-se 

aos alunos a sua opinião sobre a forma como decorreu o projeto e a dinâmica imprimida na 

sua realização, sendo de realçar: o número de sessões foi suficiente para os conteúdos que 

foram transmitidos; o interesse demonstrado pela temática; o empenho e compromisso dos 

alunos durante as diferentes sessões e a satisfação com o projeto, solicitando a sua 

continuidade.  

Esta sessão terminou com a realização de uma técnica de relaxamento com música 

apropriada, som de chuva, simulando que se encontravam no quarto de dormir em casa, com 

tudo arrumado. Com apoio das mochilas, os alunos arranjam uma posição confortável e 

fecharam os olhos e constatou-se que alguns alunos adormeceram. O toque da campainha 

funcionou como despertador.  

2.5.3. Avaliação do projeto de intervenção “Mais sono mais saúde” 

A avaliação assume-se como um processo de reflexão, através do qual se explicam e avaliam 

os resultados das ações desenvolvidas. Constitui-se como um elemento integrante de qualquer 

processo educativo e está presente ao longo de todo o projeto de intervenção (Serrano, 2008). 

No que respeita à avaliação do projeto de intervenção “Mais sono mais saúde”, que visava 

aumentar os conhecimentos sobre o sono saudável, foram tidos em conta os indicadores 

estabelecidos.  

Participantes 

Participaram no projeto de intervenção três turmas, uma do 5º ano de escolaridade, com 29, 

alunos (13 do género feminino e 16 do masculino), e duas turmas do 6º ano de escolaridade, 

uma com 20 alunos (8 do género feminino e 12 do masculino) e outra com 19 alunos (12 do 

género feminino e sete do masculino), perfazendo um total de 68 alunos.  
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No que concerne à meta, conseguir a realização das três sessões que integram o projeto de 

intervenção (indicador de atividade 1), foram realizadas as três sessões planeadas para o 

projeto, o que permite afirmar que a meta foi atingida (100%), como podemos constatar pela 

análise da Tabela 10. 

No que respeita à meta conseguir que 80% do total de alunos do 2º ciclo das turmas 

selecionadas participassem no projeto de intervenção, esta foi superada, pois atingimos o 

resultado de 100%, superior ao esperado (80%), tal como se pode observar na Tabela 10.  

Tabela 10. 

Resultados dos indicadores de atividade 

 Nº Sessões Realizadas Nº Sessões Planeadas Resultado Atingido Meta (iv) 

Indicador de 

atividade 1 
3 3 100% 100% 

 
Nº de alunos do 2º ciclo 

que participaram no 

projeto de intervenção 

Nº total de alunos  de 2º 

ciclo das turmas 

selecionadas para o 

projeto de intervenção 

Resultado Atingido Meta (v) 

Indicador de 

atividade 2 
68 68 100% 80% 

No que respeita à análise dos indicadores de resultado: Conseguir que 80% dos alunos do 2º 

ciclo aumentem o número de respostas corretas relativas aos conhecimentos sobre o sono e as 

implicações para a saúde (indicador de resultado 1), foi atingido, pois do momento 1 para o 

momento 2, todos os alunos (100%) aumentaram o número o número de respostas corretas. 

Na Tabela 11, podemos observar os resultados referentes às afirmações que permitiram 

avaliar os conhecimentos dos alunos sobre o sono, relacionando o momento 1 com o 

momento 2 de recolha de dados. Verificamos que a proporção de respostas corretas no 

momento 2 é significativamente superior à do momento 1.  
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Tabela 11.  
Conhecimentos dos alunos sobre o sono - relação entre o momento 1 e momento 2 

Afirmações 

Momento 1 

Respostas 

corretas 

Momento 2 

Respostas 

corretas 

 

p 

A4 - A prática de exercício físico regularmente faz bem à saúde. 40 68 <0,01 

A6 - As fases do sono são todas importantes, existindo um total de três. 35 68 <0,01 

A8 - Dormir bem é essencial não apenas para ficar acordado no dia 

seguinte, mas para melhorar a qualidade de vida saudável e até 

aumentar a longevidade. 

57 67 0,02 

A9 - A hormona responsável pelo aparecimento do sono é a Melatonina. 46 68 <0,01 

A10 - As borbulhas e olheiras nos adolescentes podem ter como causa a 

falta de sono. 
51 66 <0,01 

A11 - Um quarto arrumado e organizado é importante para dormir melhor. 55 68 <0,01 

A14 - A dificuldade de concentração dos adolescentes pode dever-se ao 

facto de dormirem mal. 

56 68 
<0,01 

A15 - O sono transforma em memórias de longa duração o que 

“aprendemos” durante o dia. 
49 66 <0,01 

A16 - Dormir pouco aumenta o risco de obesidade. 38 68 <0,01 

De um modo geral, os resultados relativos aos conhecimentos dos alunos sobre o sono 

mostram um aumento significativo de respostas corretas, do momento 1 para o momento 2, 

relevamos as afirmações relativa às fases do sono e à implicação do sono para a saúde ao 

contribuir para o risco de obesidade. Das 16 afirmações que integravam o questionário de 

avaliação, nas afirmações A1, A2, A3, A5, A7, A12 e A13 não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas, ao contrário das restantes, cujas diferenças foram 

estatisticamente significativas. 

Para uma avaliação global aos resultados, concluímos que existe evidência estatística de que 

os conhecimentos são superiores após a implementação do projeto de intervenção “Mais sono 

mais saúde”, o que constata a eficácia na melhoria dos conhecimentos dos alunos. 

2.6. Análise crítica do projeto de intervenção “Mais sono mais saúde” 

Partiu-se para este projeto com a consciência de que o sono é um processo fisiológico 

complexo que sofre influência de fatores biológicos, sociais, culturais e ambientais. A 

qualidade do sono constitui-se como um indicador relevante na saúde e no bem-estar dos 

adolescentes. A investigação tem evidenciado que a privação de horas de sono e o sono 

perturbado tem associação com o baixo rendimento escolar, uma vez que potenciam as 

dificuldades de atenção, a falta de concentração, a sonolência diurna e o absentismo escolar. 

Deste modo, nas sessões realizadas com uma turma do 5.º ano e duas do 6.º ano de 
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escolaridade, procurou-se transmitir aos alunos um conjunto de práticas saudáveis de sono, 

que os empoderasse para promover a saúde. 

Para a avaliação dos conhecimentos sobre o sono foi utilizado um questionário elaborado para 

o efeito, constituído por 16 afirmações para validar como verdadeira ou falsa, que foi aplicado 

antes e após o projeto de intervenção, verificando-se, na globalidade, que os alunos 

escolheram a opção incorreta, o que se relaciona com défices de conhecimentos acerca do 

sono. Depois de abordados os conteúdos, verificou-se um aumento considerável de respostas 

corretas que traduz conhecimentos, o que reforça a importância de se realizarem projetos de 

intervenção desta natureza na comunidade escolar. 

Os resultados demonstram um aumento de conhecimentos, com significância estatística, 

sobretudo nos hábitos de sono saudáveis. Estes resultados sugerem que os programas 

escolares de educação para o sono saudável são úteis para melhorar o conhecimento dos 

alunos sobre esta temática e imprimir mudanças nos hábitos de sono. Por conseguinte, é 

fundamental que os pais e a equipa pedagógica, na qual o enfermeiro desempenha um papel 

crucial, assumam o compromisso de uma maior atenção aos hábitos de sono dos alunos, 

visando a promoção da saúde e melhoria no processo de aprendizagem escolar. 

Os resultados apurados no presente estudo corroboram os alcançados por Pimentel (2013), 

que realizou um estudo semelhante, com uma amostra de alunos de duas turmas do 10º ano da 

Escola Básica e Secundária de Ourém, tendo estes sido divididos em dois grupos, um grupo 

de controlo e um grupo de intervenção. A autora procedeu a três momentos de avaliação: uma 

avaliação inicial antes da intervenção, um segundo momento de avaliação, uma semana após 

o final das sessões, e um terceiro momento de avaliação, no grupo de intervenção, seis 

semanas depois de terminar o programa. O programa de intervenção foi constituído por cinco 

sessões organizadas por temas, dinamizadas no grupo de intervenção. Os resultados 

evidenciaram um aumento estatisticamente significativo de conhecimentos, sobretudo nas 

áreas da arquitetura do sono e dos hábitos saudáveis de sono, com menor aquisição de 

conhecimentos no grupo de questões relacionadas com práticas de sono saudáveis. No grupo 

de intervenção, após o programa, ainda que a autora tivesse registado mudanças 

comportamentais, estas não apresentaram relevância estatística.  

Constata-se que os comportamentos de saúde dos adolescentes estão fortemente associados às 

competências em literacia (Sanders, Federico, Klass, Abrams & Dreyer, 2009) e que níveis 
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mais elevados de literacia em saúde estão positivamente associados a uma autoperceção mais 

positiva do status de saúde. Assim, os adolescentes com níveis de literacia em saúde mais 

elevados estão mais capazes para procurar ativamente informações sobre saúde, bem como 

tomar decisões e agir de forma a resolver os problemas relacionados com a saúde. Os 

adolescentes com níveis mais elevados de literacia em saúde apresentam comportamentos e 

relações interpessoais mais saudáveis (Chang, 2010). 

A avaliação dos níveis de literacia em saúde é necessária para que sejam possíveis 

intervenções e estratégias mais adequadas. No entanto, é necessário ter em consideração que 

esta avaliação depende de fatores individuais e sociais, englobando conhecimento cultural e 

conceptual (Committee on Health Literacy, 2004).  

De acordo com os resultados obtidos, sugere-se a necessidade de promoção da literacia sobre 

o sono para que os adolescentes possam ser mais proativos na sua saúde e no seu projeto de 

vida, aumentando, assim, a sua responsabilidade enquanto cidadãos. Acresce referir que 

investir na literacia em saúde significa dotar os adolescentes de competências necessárias para 

assumirem o controlo sobre a sua saúde e tomarem decisões informadas (Nutbeam, 2008).  

Assim, procurou-se que o programa de intervenção promovesse a literacia sobre o sono, o 

desenvolvimento de competências pessoais nesta temática, a melhoria da motivação e 

autoconfiança dos alunos, no sentido de que estes sejam capazes de adotar comportamentos 

de sono saudáveis com benefícios pessoais, que a longo prazo possam ter reflexo na saúde da 

comunidade. 

A EpS, com o objetivo de capacitar para o agir dos adolescentes, deve ser direcionada, quer 

para a alteração dos estilos de vida, quer para o aumento da consciencialização da influência 

dos determinantes da saúde (Nutbeam, 2008). Promover a literacia em saúde implica mais do 

que a simples transmissão de conhecimentos, apesar de esta continuar a ser um aspeto 

fundamental.  

O projeto desenvolvido sobre a problemática do sono, reforça o pressuposto de que este tipo 

de iniciativas e propostas de intervenção são importantes para a promoção da saúde, que 

incluem frequentemente estes grupos etários, concretamente no ambiente escolar, e com 

inclusão de professores e enfermeiros de saúde comunitária e escolar (Borzekowski, 2009). A 

promoção da literacia em saúde em idades precoces tem um impacto direto na literacia em 

saúde em idades posteriores, designadamente na idade adulta, uma vez que os adolescentes 
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interiorizam conhecimentos e padrões comportamentais que transportam consigo e utilizam 

na transição para a idade adulta, permitindo-lhes a tomada de decisões adequadas e 

pertinentes relativamente à sua saúde, o que se refletirá em escolhas saudáveis e estilos de 

vida promotores de saúde (Borzekowski, 2009; Chang, 2010; Fetro, 2010). 

Espera-se que, com este projeto de intervenção se verifiquem a curto prazo mudanças 

comportamentais dos alunos em relação aos seus hábitos de sono e que se prolonguem no 

tempo. Este projeto reforça a necessidade de dar continuidade a este tipo de intervenções para 

que os comportamentos de hábitos de sono sejam mantidos ou até melhorados. É de sublinhar 

a boa aceitação que o projeto teve por parte dos alunos e o reconhecimento da sua importância 

e pertinência por parte da equipa da UCC.  
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CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, sintetizamos a nossa reflexão acerca das vivências e experiências que 

ocorreram no desenvolvimento das atividades que integraram a unidade curricular Estágio e 

Relatório. Durante o estágio planeamos e desenvolvemos atividades orientadas para colmatar 

necessidades concretas de saúde de uma comunidade, com orientação para a promoção da 

saúde e prevenção da doença. Podemos observar e comprovar o papel de liderança que os 

EEECSP assumem no âmbito da coordenação e implementação de programas de saúde e na 

mobilização dos diferentes parceiros da comunidade para a efetiva capacitação de grupos e 

comunidades. Apostar na promoção da saúde, prevenção da doença e identificação dos fatores 

de risco, capacitando e responsabilizando as pessoas e a comunidade com a premissa de 

intensificar o seu papel no sistema de saúde português, está plasmado no Programa Nacional 

de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados (Despacho n.º 3454/2017, de 24 de 

abril). Neste sentido, é importante intervir junto dos adolescentes capacitando-os para que 

estes tomem decisões informadas sobre a sua saúde e participem na construção do seu projeto 

de saúde de forma consciente.  

Neste âmbito, a nossa participação no desenvolvimento do projeto de intervenção “Mais sono 

mais saúde” e a sua implementação em contexto de estágio, permitiu contribuir para a 

capacitação de um grupo da comunidade no que concerne aos hábitos de sono saudáveis. O 

sono é considerado um estado comportamental que faz parte da vida de todas as pessoas, 

sendo indispensável para a manutenção de uma vida saudável e desempenha um papel 

importante nas fases de crescimento e desenvolvimento desde a infância, passando pela 

adolescência até à vida adulta e terceira idade, sendo importante sublinhar a sua influência na 

qualidade de vida (Associação Portuguesa do Sono, 2016). 

Os profissionais de saúde, designadamente os enfermeiros, têm um papel extremamente 

importante na capacitação e desenvolvimento da literacia em saúde em todos os grupos 

etários e ao longo do ciclo vital. Na realidade, a fase da vida da adolescência é marcada por 

novos e complexos desafios, comportamentos de risco, responsabilidades, novos papéis, com 

consequências no momento e no futuro. Logo, o modo como cada adolescente se adapta, 

vivencia e ultrapassa esses momentos é influenciado pela sua capacidade cognitiva, social e a 

capacidade para aceder, compreender e usar a informação de saúde, por forma a tomar 
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decisões responsáveis.  

No que concerne à implicação para a saúde da população, os resultados do estudo 

desenvolvido evidenciam o contributo positivo do projeto de intervenção na medida em que 

os alunos tinham um baixo conhecimento sobre os hábitos do sono e as suas implicações para 

a saúde, tendo revelado uma atitude positiva e aceitação em relação a este projeto o que se 

traduziu num aumento de conhecimentos. Assim, considera-se que no âmbito de intervenção 

do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública se deve continuar a 

investir na promoção de hábitos de sono saudáveis com envolvimento da comunidade 

educativa, junto dos alunos e pais, para que se possa melhorar a qualidade de vida dos 

adolescentes, no que se refere aos hábitos de sono saudáveis.  

Sendo a escola um espaço fundamental para a promoção de hábitos de saúde saudáveis, os 

resultados expostos justificam a necessidade de dar continuidade a este projeto alargando-o a 

outros ciclos de escolaridade. O maior desafio que se coloca ao EEECSP é ser capaz de 

dinamizar processos educativos que viabilizem a transposição do conhecimento teórico para 

as modificações comportamentais dos adolescentes, nomeadamente para a adesão a ciclos de 

sono-vigília e a um padrão de hábitos de sono saudáveis.  

Fazemos um balanço extremamente positivo do percurso e processo de desenvolvimento e 

consolidação das competências do EEECSP, quer no âmbito de intervenção da UCC, quer na 

USP. Com o desenvolvimento do projeto “Mais sono mais saúde” consolidamos as 

competências inerentes à intervenção especializada em enfermagem comunitária, e 

constatamos o papel fulcral que o EEECSP tem no desenvolvimento de processos formativos 

contribuindo para a capacitação de grupos da comunidade e como agentes promotores de 

saúde, dinamizadores e interlocutores com os diferentes recursos existentes na comunidade. 

Neste percurso também tivemos algumas dificuldades. Conciliar a vida profissional e pessoal 

e a concretização dos objetivos do estágio não foi fácil, contudo, com a prestável colaboração 

de todos, em particular dos enfermeiros especialistas da UCC e USP, foi possível concretizar 

um processo formativo e adquirir competências no campo específico da intervenção 

especializada em enfermagem. Apesar do estágio se revelar gratificante e enriquecedor, quer a 

nível profissional, quer pessoal, a escassez de tempo para a realização das atividades e do 

projeto respeitando o cronograma previsto para o estágio exigiu da nossa parte alguns 

sacrifícios pessoais. Pensamos que para a unidade curricular estágio e relatório deveria ser 
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afetado um número de horas mais elevado, no sentido de permitir uma monotorização 

temporal dos projetos de intervenção que são implementados. Este projeto de intervenção foi 

muito importante, apesar de ter envolvido um pequeno grupo de alunos. Sentimos que é 

importante continuar a implementar projetos no âmbito da promoção de hábitos de sono 

saudáveis no futuro. Investir em bons hábitos de sono dos jovens é investir no futuro.  

De entre as principais limitações encontra-se o número de sessões, pois gostaríamos de ter 

efetuado um maior número de sessões por turma, aprofundado um pouco mais a problemática 

do sono e a exploração de técnicas mais interativas. Gostaríamos também de ter tido 

oportunidade de implementar o projeto junto dos alunos do 3º ciclo e secundário, pois 

constatamos, da pesquisa realizada, que os adolescentes mais velhos têm piores hábitos de 

sono. Em projetos futuros neste âmbito, seria ainda interessante a realização de projetos de 

intervenção com grupo experimental e grupo de controlo e avaliações em vários momentos do 

projeto. Seria também interessante realizar estudos que tivessem em conta variáveis 

específicas para rapazes e raparigas, já que a literatura aponta que os rapazes apresentam 

piores hábitos de sono.   

Numa avaliação global, consideramos ter atingido todos os objetivos, quer os propostos para 

o estágio, quer para a elaboração deste relatório. Este processo foi fundamental para o 

desenvolvimento profissional conducente à intervenção especializada em enfermagem 

comunitária e de saúde pública. Enquanto profissionais especializados, o nosso contributo 

será certamente mais significativo para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados à 

população.  
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Apêndice A 

Powerpoint das sessões relativas aos hábitos de sono 
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Apêndice B 

Questionário 
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Apêndice C 

Autorização da autora do questionário “O meu sono e eu” 

 

No dia 23 de agosto de 2016 às 12:45, Teresa Rebelo Pinto <trebelopinto@gmail.com> 

escreveu: 

 

Caro Alexandre Freitas,  

 

De acordo com as nossas conversas anteriores, agradeço o seu contacto e renovo a 

disponibilidade para colaborar no projeto. 

Confirmo a autorização para utilização do questionário "O meu sono e eu”, cujos dados 

devem ser posteriormente analisados com o apoio da nossa equipa. 

Votos de bom início de ano lectivo. 

 

Cordialmente, 
 
Teresa Rebelo Pinto 
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Apêndice D 

Pedido solicitação de autorização à Direção da Escola 
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Apêndice E 

Carta dirigida aos pais/encarregados de educação 
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Apêndice F 

Questionário para avaliação dos conhecimentos 

 

Teste de Avaliação de Conhecimentos 

Ação – Hábitos de Sono 

 

Estabelecimento de Ensino_____________________________________              

Data:____________ 

Ano: _____ TURMA:______ Nº Aluno______ 

Formador: Alexandre Freitas. 

 

 

 

Lê com atenção as afirmações e para cada uma delas, assinala com um X (verdadeiro) ou 
(falso)  

 

1 - Assistir um filme assustador no quarto, antes de dormir, é ótimo para adormecer.  

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

2 - Um adolescente, da tua idade, apenas precisa de 7 a 8 horas de sono para se sentir bem 

no dia seguinte.  

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

3 - Os adolescentes devem deitar-se todos os dias à mesma hora. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

4 - A prática de exercício físico regularmente faz bem à saúde. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

5 - Bebidas com cafeína não têm qualquer influência com o sono. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

6 - As fases do sono são todas importantes, existindo um total de três.  

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

7-Os adolescentes que dormem bem ficam mais irritados, agitados, e atentos. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  
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8 - Dormir bem é essencial não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas para 

melhorar a qualidade de vida saudável e até aumentar a longevidade. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

9 - A hormona responsável pelo aparecimento do sono é a Melatonina.  

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

10 - As borbulhas e olheiras nos adolescentes podem ter como causa a falta de sono. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

11- Um quarto arrumado e organizado é importante para dormir melhor. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

12 – A presença e o uso de equipamentos eletrónicos no quarto (PC, Telemóveis, Tablet etc.) 

são importante para relaxar antes de adormecer.  

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

13 - Existem adolescentes que nunca sonham.  

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

14 - A dificuldade de concentração dos adolescentes pode dever-se ao facto de dormirem 

mal. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

15 - O sono transforma em memórias de longa duração o que “aprendemos” durante o dia. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

16 - Dormir pouco aumenta o risco de obesidade. 

[   ] Verdadeiro   [   ] Falso  

  

FIM 
 

                                                          Muito Obrigado! 
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Apêndice G 

Autorização da Defesa e Proteção de dados 
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