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RESUMO 

A mudança de comportamentos para estilos de vida saudáveis é fundamental para a 

promoção da saúde. A identificação dos fatores de risco é imprescindível, pois 

influenciam os resultados em saúde. Assim a deteção precoce desses fatores e as 

intervenções breves poderão ter um papel primordial no bem-estar e qualidade de vida 

das populações, especificamente nos contextos laborais. Dado que permitem implementar 

medidas que contribuam para a adoção de estilos de vida saudáveis. 

Com a realização do diagnóstico da situação foram identificadas as necessidades em 

saúde dos participantes no estudo na área da nutrição, atividade física e tabaco. Tendo-se 

definido como objetivo do projeto de intervenção “Quem quer ser saudável?”, capacitar 

os trabalhadores do Município de Santa Marta de Penaguião para a adoção de estilos de 

vida saudáveis. 

Foi utlizada a metodologia do planeamento em saúde. Dadas as características do projeto 

de intervenção desenvolveu-se um estudo descritivo do domínio quantitativo e 

longitudinal. A população alvo selecionada para o estudo foi constituída pelos 

trabalhadores do Município de Santa Marta de Penaguião. Para a recolha de dados 

recorreu-se a um questionário com questões de caracterização sociodemográfica, o 

questionário FANTASTICO e o Questionário de Bem-estar Psicológico – versão breve. 

Para o tratamento e análise dos resultados utilizou-se o Statisitcal Package Social 

Sciences® (versão 24.0). Observaram-se diferenças estatisticamente significativas nos 

domínios no domínio nutrição, atividade física e tabaco, após o projeto de intervenção. A 

implementação do projeto de intervenção produziu melhorias significativas nos estilos de 

vida, permitindo dar resposta às necessidades de saúde identificadas, logo, o projeto de 

intervenção contribuiu para obtenção de ganhos em saúde dos trabalhadores do Município 

de Santa Marta de Penaguião, que participaram no projeto. 

Palavras-chave: Estilos de Vida; Bem-estar psicológico; Projeto de Intervenção; 

Competências. 
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ABSTRACT 

Changing behaviors for healthy lifestyles is important to health promotion. The 

identification of risk factors is essential, as they influence health outcomes. Thus early 

detection of these factors and brief interventions may play a major role in the well-being 

and quality of life of populations, specifically in occupational contexts. They allow to 

implement the measures that contribute to the adoption of healthy lifestyles. 

The diagnosis of the health situation allowed identifying the participants' needs in the area 

of nutrition, physical activity and tobacco. The objective of the intervention project “Who 

wants to be healthy?” to train workers in the municipality of Santa Marta de Penaguião 

for the adoption of healthy lifestyles. 

The methodology of health planning was used. The characteristics of the intervention 

project, a descriptive study of the quantitative and longitudinal domain was developed. 

The target population selected for the study consisted of workers from the municipality 

of Santa Marta de Penaguião. For data collection we used a questionnaire with questions 

of sociodemographic characterization, the FANTASTIC questionnaire and the 

Psychological Wellbeing Questionnaire - short version. For treatment and analysis of 

results, the Statisitcal Package Social Sciences® (version 24.0) was used. Statistically 

significant differences were observed in the domains of nutrition, physical activity and 

tobacco, after the intervention project. The implementation of the intervention project 

produced significant improvements in lifestyles, allowing to meet the identified health 

needs, so the intervention project contributed to the health gains of workers of Santa 

Marta de Penaguião municipality, who participated in this project. 

Keywords: Lifestyles; Psychological well-being; Intervention Project; Skills. 
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1. Introdução

O presente relatório enquadra-se no âmbito da Unidade Curricular Estágio e Relatório do 

Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária, na Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que decorreu de 18/09/2017 a 23/03/2018. 

O relatório de estágio visa descrever e analisar as atividades desenvolvidas que 

contribuíram para a aquisição e o desenvolvimento das competências subjacentes ao 

perfil de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública 

(EEECSP) descrito pela Ordem dos Enfermeiros. planeamento em Saúde, à organização 

do trabalho e à gestão para o desenvolvimento das suas atividades. O documento que 

agora se apresenta retrata o nosso ponto de partida para desenvolvimento dessas 

atividades no âmbito da enfermagem comunitária e saúde pública, com base na 

metodologia do planeamento em saúde incitando a busca do conhecimento com o sentido 

da investigação e evidencia cientifica.  

O desenvolvimento do estágio permite desenvolver as competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde 

Comunitária e de Saúde Pública, aplicando a metodologia do Planeamento em Saúde, a 

avaliação do estado de saúde de uma comunidade, bem como liderando processos 

comunitários com vista à capacitação de grupos e comunidades na consecução de projetos 

de saúde e ao exercício da cidadania (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Assim, durante o estágio desenvolvemos o projeto de intervenção comunitária “Quem 

quer ser saudável?”, no qual participaram os trabalhadores do Município de Santa Marta 

de Penaguião, cujo tema definido foi “Estilos de vida e bem-estar psicológico dos 

trabalhadores do Município de Santa Marta de Penaguião: estudo longitudinal”.  

Os estilos de vida que foram analisados neste estudo dizem respeito a família e amigos, 

atividade física e associativismo, nutrição, tabaco, álcool e outras drogas, sono e stress, 

trabalho e tipo de personalidade, introspeção, comportamentos de saúde e sexualidade e 

outros comportamentos, mas o projeto de intervenção centrou-se na atividade física, 

tabaco e nutrição, em virtude de terem sido as três primeiras prioridades obtidas após o 

diagnóstico de situação de saúde dos referidos trabalhadores, que tivemos oportunidade 

de desenvolver no estágio anterior, Estágio de Enfermagem na Comunidade. Assim, é 
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pertinente dar continuidade às restantes etapas do planeamento em saúde, de forma a 

responder às necessidades diagnosticadas e prioridades definidas.  

Para a World Heath Organization (WHO) (1998), os estilos de vida são padrões de 

comportamentos identificáveis que podem ter efeitos na saúde dos seres humanos e estão 

relacionados com diversos aspectos que se refletem nas suas atitudes e nos seus valores.  

Também estudamos o Bem-Estar psicológico dos trabalhadores que participaram no 

projeto de intervenção, em virtude de considerarmos os trabalhadores que apresentam 

níveis de bem-estar mais elevados, potencialmente estabelecem vínculos positivos com o 

trabalho e com a organização, logo estando mais vinculados com o trabalho também 

poderão adotar estilos de vida saudáveis. Segundo Ryff (1989) bem-estar psicológico 

(BEP) refere-se a um campo de estudo que integra os conceitos de autoaceitação, 

autonomia, controlo sobre o meio, relações positivas, propósito na vida e 

desenvolvimento pessoal. 

O presente relatório está organizado em três capítulos. A primeira refere-se ao 

planeamento em saúde divide-se em duas grandes temáticas: do diagnóstico de situação 

de saúde à definição de prioridades, em que se descrevem de forma sintética as duas 

primeiras etapas do planeamento em saúde, uma vez que foram desenvolvidas num 

estágio anterior e permitiram a realização deste projeto de intervenção. Seguindo-se o 

ponto do planeamento à execução do projeto de intervenção “Quem quer ser saudável”, 

no qual se relata o desenvolvimento das restantes etapas do planeamento em saúde, ou 

seja, inicia-se pelo enquadramento teórico apresentando a fundamentação para o 

desenvolvimento do projeto de intervenção e a justificação. Seguindo-se os pontos 

definição dos objetivos e estratégias e o ponto preparação operacional do projeto de 

intervenção, neste último apresentam-se os procedimentos para o desenvolvimento das 

atividades. Este capítulo termina com a avaliação do projeto de intervenção, em que se 

apresentam os resultados do projeto de intervenção. 

A segunda parte do relatório refere-se à análise e reflexão critica do desenvolvimento de 

competências, que foram adquiridas e desenvolvidas durante o estágio, enfatizam-se as 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de 

Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública. 
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A terceira e última parte deste relatório integra a síntese conclusiva onde se apresentam 

de forma sintética os resultados mais relevantes do projeto de intervenção e outras 

atividades desenvolvidas no estágio. 
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2. Planeamento em Saúde  

 

A metodologia do planeamento em saúde surge com a necessidade de estruturar a ação 

do setor da saúde, particularmente dos seus profissionais, tornando o seu desempenho 

profissional mais eficaz e eficiente, otimizando recursos financeiros, humanos e materiais 

que lhe são facultados, no entanto, progressivamente mais escassos, de forma a tornar 

sustentável a melhoria do estado de saúde da população que abrange. Tem como 

finalidade a identificação e resolução dos problemas de saúde da população abrangida. 

(Imperatori & Giraldes, 1993). 

Para Tavares (1992), o planeamento em saúde é um processo contínuo de previsão de 

recursos e serviços necessários, para atingir determinados objetivos, segundo a ordem de 

prioridade estabelecida, permitindo escolher soluções específicas entre as várias 

alternativas, que tenham em consideração os constrangimentos atuais ou previsíveis no 

futuro. 

A preocupação com a promoção da saúde e a prevenção da doença, atualmente, é mais 

utilizada, contudo nem sempre nas organizações de saúde se dá preferência às 

intervenções planeadas e potenciadoras de verdadeiros ganhos em saúde, mas sim às 

intervenções isoladas. Desta forma, existem desafios e exigências no sentido de juntar 

esforços para uma utilização eficiente dos recursos e para o aumento dos ganhos em 

saúde. 

 

2.1. Do diagnóstico de situação de saúde à definição de prioridades 

 

A primeira etapa a realizar no âmbito do planeamento em saúde é o diagnóstico de 

situação, através do qual se pretende apresentar o problema de saúde detetado bem como 

as necessidades subjacentes a esse mesmo problema (Tavares, 1992). 

Segundo o mesmo autor, num diagnóstico de situação deverá constar de forma clara, a 

pertinência e finalidade do estudo, a definição da população que se pretende estudar, a 

apresentação de indicadores, a localização das fontes de informação, a exposição da 
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evolução prognóstica dos problemas e da rede de causalidade dos problemas e, por último, 

a determinação das necessidades. 

O diagnóstico de situação de saúde caracteriza o nível de saúde da população, mede o seu 

estado de saúde, permitindo obter um instrumento de implementação de políticas de 

saúde.  

Foi na unidade curricular Estágio de Enfermagem Comunitária que começamos a 

aprendizagem da metodologia do planeamento em saúde, que teve como objetivo 

principal o diagnóstico de situação de saúde de uma comunidade e posterior definição de 

prioridades de uma área de abrangência geodemografia da Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC) Santa Marta de Penaguião. Foi realizada avaliação das necessidades 

formativas relativamente aos estilos de vida e o bem-estar psicológico dos trabalhadores 

do município de Santa Marta de Penaguião.  

Após a realização do diagnóstico de situação, destacaram-se como principais problemas 

de saúde neste grupo de trabalhadores: excesso de peso, atividade física e nutrição 

apresentam riscos, consumo de tabaco, consumo de álcool e o comportamento de saúde 

e sexual que apresenta alguns riscos. 

Da mesma forma, que o próprio processo do planeamento em saúde é contínuo e cíclico, 

também o diagnóstico deve ser dinâmico e encarado como uma atividade que nunca 

termina, visto a realidade estar em constante modificação. Após identificação dos 

problemas através do diagnóstico de situação, é necessário hierarquizá-los, pelo que 

passamos à segunda etapa do planeamento em saúde: a definição de prioridades. Esta 

etapa preconiza o processo de tomada de decisão, tendo em consideração os problemas, 

o tempo, os meios, os recursos e os métodos. 

A WHO estabelece que as prioridades podem ser definidas quer em termos de problemas 

de saúde, quer em termos de intervenções, acrescentando, ainda, a possibilidade de 

definição de prioridades de investigação (WHO, 1997).  

Nesta etapa pretende-se determinar uma ordem de identificação de problemas, de forma 

a perceber qual a sua prioridade de intervenção. 

Para a priorização dos problemas obtidos recorre-se ao uso de critérios. A sua escolha e 

valorização está dependente dos conhecimentos, perceção e experiência do sujeito que 
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está a planear, devendo ser o mais objetivo possível (Tavares, 1992). O mesmo autor, 

refere ainda, que se deve ter em conta três critérios para a determinação de prioridades, a 

magnitude do problema, a transcendência e a vulnerabilidade, isto é a possibilidade de 

ação e prevenção. 

Existem vários métodos para determinação de prioridades sendo que o escolhido foi o 

método de Hanlon, que estabelece prioridades baseado em quatro critérios: Amplitude ou 

Magnitude do problema; Gravidade do problema; Eficácia da solução ou vulnerabilidade 

do problema; Exequibilidade do projeto ou da intervenção (Tavares, 1992). 

Relativamente ao nosso diagnóstico de situação e face aos problemas encontrados 

efetuamos a elaboração do ordenamento dos problemas identificados através do cálculo 

do valor de prioridade. 

Após analisarmos os resultados da avaliação das prioridades, segundo o método de 

Hanlon, os temas prioritários para intervir foram a alimentação, a atividade física e o 

tabaco, pelo que foram estes os escolhidos para a elaboração do projeto de intervenção. 

 

2.2. Do planeamento à execução do projeto de intervenção “Quem 

quer ser saudável” 

 

De forma a dar continuidade às duas primeiras etapas do planeamento em saúde realizadas 

no âmbito da unidade curricular Estágio de Enfermagem Comunitária do Mestrado em 

Enfermagem Comunitária, pretendemos desenvolver um projeto de intervenção 

direcionado aos trabalhadores do Município de Santa Marta de Penaguião, com a 

finalidade de os capacitar para comportamentos de adesão a estilos de vida saudáveis, 

nomeadamente através da educação para a saúde. 

Neste capítulo iremos descrever a planificação, a execução e a avaliação do projeto de 

intervenção “Quem quer ser saudável?”. 
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2.2.1. Enquadramento teórico para o projeto de intervenção 

 

No decurso da fase conceptual, o investigador define conceitos, formula ideias e recolhe 

a documentação sobre um tema concreto, com vista a clarear ideias sobre o conteúdo do 

problema (Fortin, Côté & Filion, 2009). Com a informação existente sobre o tema 

podemos definir qual a orientação adequada para o estudo pretendido e traçar os objetivos 

de forma a responder aos problemas previamente identificados e priorizados, bem como 

estabelecer ligações entre o seu estudo e o trabalho realizado por outros investigadores. 

Neste capítulo pretendemos expor as principais bases teóricas e conceptuais que têm 

importância para este trabalho. Iremos fazer uma abordagem pelas temáticas: os estilos 

de vida e o bem-estar psicológico. 

 

2.2.1.1. Estilos de Vida 

 

O conceito de estilo de vida apresenta inúmeras definições, uma vez que, a sua abordagem 

abrange diferentes áreas do conhecimento. Segundo a WHO (2004), o estilo de vida é o 

conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou 

inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o 

uso de substâncias tais como álcool, tabaco, chá ou café, hábitos dietéticos e de exercício. 

Eles têm importantes implicações para a saúde e são frequentemente objeto de 

investigações epidemiológicas. 

Os estilos de vida são um conjunto de hábitos e comportamentos de resposta às situações 

do dia-a-dia, apreendidos através do processo de socialização e constantemente 

reinterpretados e testados, ao longo do ciclo de vida (Direção-Geral da Saúde (DGS), 

2016).  

Considera-se que os estilos de vida adotados pelo indivíduo, afeta-o nos diversos 

contextos, como é o caso da saúde física e mental, da situação laboral e das relações 

pessoais. Apesar do conceito de estilos de vida ser uma definição globalmente aceite e 

bem definida, explicar o conceito de estilos de vida saudável, torna-se mais complexo, 
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uma vez que depende da cultura, da sociedade e das características pessoais (Martins, 

Pacheco & Jesus, 2008). 

Os estilos de vida refletem também uma junção de padrões comportamentais diretamente 

relacionados e que dependem das condições económicas, políticas, sociais, culturais e 

educacionais da sociedade em geral (Pais Ribeiro, 2004). 

A importância dos estilos de vida e o seu impacto na saúde começa a assumir particular 

relevância quando se supõe que as principais causas de morte ocorrem não só, devido a 

processos infeciosos, mas também a fatores ambientais, que se influenciam mutuamente 

(George, 2012). 

Pacheco (2005), refere que a importância do conceito estilo de vida no âmbito da saúde 

tem muito a ver como estes se relacionam com comportamentos de risco, ou seja, os 

estilos de vida nunca se definem por si mesmo, mas sim com os riscos associados, como 

por exemplo, nas doenças cardíacas como a hipertensão, o colesterol elevado e a 

obesidade, no diagnóstico destas patologias poderá ter na sua base estilos de vida de risco 

relacionados com problemas de ordem alimentar disruptiva. Assim, o conceito de estilo 

de vida é uma variável associada ao risco, onde é importante definir quais os estilos de 

vida que se relacionam e determinam certas condutas de risco.  

O estilo de vida de risco poderá definir-se como um conjunto de padrões comportamentais 

que constituem uma ameaça, nomeadamente ao bem-estar físico e psíquico, e que assim 

podem acarretar consequências negativas para a saúde e desenvolvimento do indivíduo 

(Rodrigo, Maiquez, Garcia, Mendonza, Rubio, Martinez & Martin, 2004). 

Os estudos epidemiológicos têm vindo a demonstrar que muitas das doenças 

transmissíveis assim como as não transmissíveis, estão frequentemente relacionadas com 

o estilo de vida das pessoas. Os fatores de risco associados a estas doenças são o consumo 

de álcool, tabaco e drogas, uma deficiente alimentação, o excesso de peso e a obesidade, 

a insuficiente atividade física, a má gestão do stress, bem como a fatores de natureza 

socioeconómica causadores de fenómenos de violência e exclusão social (Ministério da 

Saúde, 2003). 

O Relatório Europeu de Saúde (WHO, 2005) refere as diferenças das doenças observadas 

nos vários países se deve a fatores de risco, dos quais se evidenciam o tabaco, o álcool, a 
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pressão arterial elevada, o colesterol elevado, o excesso de peso, a reduzida ingestão de 

fruta e vegetais e a inatividade física. Posteriormente, o Relatório Europeu de Saúde 

(WHO, 2009) veio reforçar que os comportamentos e os estilos de vida modernos 

continuam a ser responsáveis pelo crescimento de doenças crónicas como a obesidade, a 

hipertensão arterial e a diabetes. 

São as ‘crenças, valores e atitudes’ presentes nos hábitos diários ou comportamentos das 

populações que moldam os estilos de vida da sociedade e que de certa forma revelam ter 

um grande impacto sobre o estado de saúde das populações, quer a médio ou a longo 

prazo (Coelho e Santos, 2006). 

Desde o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-2010, que foram apresentadas estratégias 

para a gestão da mudança, entre as quais se encontram a mudança centrada no cidadão e 

a capacitação do sistema de saúde para a inovação. Sendo que, na mudança centrada no 

indivíduo, destaca-se a promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis, a qual 

pretende não só combater as causas subjacentes às principais doenças relacionadas com 

os estilos de vida, como também sensibilizar os profissionais de saúde para promoverem 

comportamentos saudáveis junto dos indivíduos, sendo esta uma medida com um grande 

potencial de ganhos em saúde.  

A promoção da saúde está diretamente associada à aquisição de estilos de vida 

saudáveis, através da redução de hábitos desfavoráveis relacionados com o risco e com a 

suscetibilidade para as doenças, que de acordo com a Carta de Ottawa está associado a 

um processo de capacitação das pessoas e das comunidades para o aumento do controlo 

sobre a sua própria saúde. 

Para Silva (2004), os estilos de vida definem-se através de maneiras diferentes de viver 

e de “ser”, dentro de uma mesma sociedade, influenciando os comportamentos e atitudes 

das pessoas em relação à sua condição de saúde. A melhoria da saúde deve possibilitar 

que as pessoas mudem os seus estilos de vida. 

Os estilos de vida são, substancialmente, produto de uma construção social e cultural, 

por isso é importante recuperar, criar e apoiar práticas promotoras de saúde, que permitam 

ao indivíduo desenvolver todo o seu potencial enquanto cidadão. 
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Assim, torna-se necessário o empowerment dos indivíduos e das comunidades no controlo 

dos determinantes da saúde em proveito de uma saúde melhor. O empowerment tem como 

objetivo capacitar o indivíduo para que este consiga, de forma autónoma, tomar as suas 

próprias decisões de modo a que estas favoreçam a sua saúde. Esta capacitação pode ser 

realizada no indivíduo isoladamente, na organização ou na própria comunidade, 

promovendo a saúde e concomitantemente a dos demais (Correia, Dias, Coelho, Page, & 

Vitorino, 2001). Por conseguinte, esta capacitação de indivíduos, grupos e comunidade 

encontra-se configurada nas competências específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária. 

As empresas devem apoiar o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis no 

seu local de trabalho, mediante a aplicação de medidas simples e economicamente 

eficazes, para incentivar os trabalhadores a terem estilos de vida mais saudáveis. As 

empresas que investem em políticas ativas de prevenção obtêm resultados concretos 

como, redução dos custos decorrentes do absentismo, diminuição da rotação do pessoal, 

maior satisfação dos clientes, motivação acrescida, qualidade melhorada e imagem da 

empresa reforçada. De salientar ainda, que reforço destes resultados é conseguido quando, 

em ambientes saudáveis, os trabalhadores são incentivados a adotar estilos de vida para 

melhorem o seu estado geral de saúde (Comissão das Comunidades Europeias, 2007). 

A Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2017) afirma 

que cada euro investido na Promoção da Saúde no Local de Trabalho representa um 

retorno de investimento na ordem dos 2,20 euros, e que se encontram diretamente 

relacionados com a redução de custos associados ao absentismo e a melhoria da 

produtividade dos trabalhadores. 

 

2.2.1.2. Bem-estar psicológico 

 

Segundo a WHO (2001), a saúde é um fenómeno multidimensional e multideterminado, 

que resulta do equilíbrio dinâmico entre fatores intrínsecos ao ser humano (biológicos, 

psicológicos, afetivos e comportamentais), e fatores extrínsecos, próprios do meio físico 

e relacional que o rodeia.  
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O bem-estar é um conceito que abrange a saúde física, o estado psicológico, as relações 

sociais, as crenças e a relação com meio ambiente onde o individuo se encontra inserido 

(WHO, 2009).  

Existem diferenças entre os conceitos de bem-estar psicológico e o bem-estar subjetivo 

(BES). Para Ryff (1989), o bem-estar psicológico agrega os conceitos de autoaceitação, 

relação com os outros, autonomia, domínio do ambiente, propósito de vida e 

desenvolvimento pessoal. O bem-estar subjetivo abrange uma dimensão cognitiva e uma 

afetiva, uma vez que engloba conceitos como o afeto e a qualidade de vida (Galinha, 

2008). 

De acordo com Albuquerque e Tróccoli (2004), o BES é a forma como o indivíduo faz a 

avaliação da sua vida, sendo esta influenciada pela partilha de experiências do indivíduo 

de forma a assimilar o mundo, uma vez que, estas são feitas através de constructos sociais, 

tais como as crenças, pressuposições e expectativas sobre este mundo. 

Para Ryff e Singer (2006), o conceito de bem-estar psicológico reflete o significado da 

satisfação dos desejos, focando-se assim nos aspetos positivos, tais como o sentir-se bem, 

o contentamento e a satisfação com a vida. 

Para Novo (2003), independentemente destes dois conceitos partilharem o mesmo objeto 

de estudo, eles têm origens, percursos e orientações diferentes, uma vez que, o BES é 

composto por três componentes inter-relacionados, mas distintos: afeto positivo, negativo 

e satisfação com a vida, sendo conceptualizado a partir da noção de felicidade e o BEP 

considera a felicidade juntamente com um conjunto de dimensões globais da 

personalidade, reconhecidas como necessárias a um funcionamento psicológico positivo 

e à expressividade da personalidade. Ou seja, para este autor o que distingue estes 

conceitos e os domínios teórico-empíricos da sua investigação é, essencialmente, a ênfase 

na felicidade. 

A satisfação com a vida é considerada uma dimensão do BES de natureza cognitiva e 

representa o balanço psicológico que cada indivíduo faz da sua vida em geral (Novo, 

2003). Tem sido definida como a avaliação global que a pessoa faz acerca da sua própria 

vida, ou seja, é um processo de julgamento cognitivo, dependente de uma comparação 

das circunstâncias do próprio indivíduo com o que acredita ser um padrão apropriado. 
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Assim, quanto menor a diferença entre a perceção das realizações na vida de um sujeito 

e o seu padrão de referência, maior é a sua Satisfação com a Vida (Galinha, 2008). 

Ryff (1989) desenvolveu o Modelo do Bem-Estar Psicológico, a partir do conceito de 

bem-estar psicológico, este modelo integra seis dimensões: a aceitação pessoal, as 

relações positivas com os outros, o propósito de vida, o domínio do ambiente, a autonomia 

e o desenvolvimento pessoal: 

• Aceitação pessoal - refere-se à aceitação de si mesmo de forma a manter uma atitude 

positiva. Ryff (1989) afirma que esta dimensão é um dos principais critérios para a 

saúde mental da pessoa; 

• Relações positivas com os outros - refere-se as relações que o individuo tem com os 

outros, na capacidade de amar o outro, baseando estas relações na confiança e 

afetividade; 

• Autonomia - refere-se à autodeterminação, independência e à regulação do 

comportamento vindo de dentro. O individuo não procura aprovação dos outros, mas 

autoavalia-se pelos seus próprios padrões.  

• Domínio do Ambiente – refere-se à capacidade do indivíduo tem de escolher ou criar 

ambientes de forma a satisfazer as suas necessidades pessoais, em que o domina 

sentindo-se parte dele. 

• Propósito de vida - refere-se ao sentido de vida, ou seja, o individuo ao longo da vida 

tem objetivos, intenções e um senso de direção, o que lhe permite ter a sensação de 

que a vida é significativa. 

• Desenvolvimento Pessoal – refere-se à capacidade do indivíduo de alcançar e 

desenvolver o seu potencial, ou seja, o individuo tem a necessidade de se atualizar e 

perceber suas capacidades de forma a crescer e se expandir como pessoa. 

Um dos grandes problemas de saúde pública é a diminuição da saúde mental, na nossa 

população em geral, o que constitui a quarta causa mais frequente de incapacidade de 

trabalho. Segundo a WHO, até 2020, a depressão pode assumir-se como a principal causa 

de incapacidade, considerando-se o trabalho como um dos principais locais para a 

prevenção de problemas de índole psicológica, promovendo a sua saúde mental 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2007). 
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A Conferência de Sundsvall, cuja temática foi a “Promoção da Saúde e Ambientes 

Favoráveis à Saúde”, apelou a uma mobilização a nível mundial, para que se 

empenhassem de forma ativa, em tornar os seus ambientes mais favoráveis à sua saúde, 

de forma a inverter a realidade. Estes ambientes constituem os locais de trabalho, locais 

onde se vive e passam os seus tempos livres (WHO,1991). 

Estes factos remetem para a importância das políticas nacionais e comunitárias, 

contribuírem para a criação de ambientes de trabalho que permitam aos funcionários a 

sua participação de forma plena e produtiva na sua vida profissional até uma idade mais 

avançada, contribuindo assim, de forma preponderante, para a saúde global da população 

e consequentemente para a saúde pública em geral (Comissão das Comunidades 

Europeias, 2007). 

O Plano de Ação Global em Saúde dos trabalhadores 2008-2017 veio evidenciar que 

todos os trabalhadores deveriam usufruir de uma elevada saúde física e mental, e 

condições de trabalho favoráveis. Todo o sistema de saúde deveria, em conjunto, dar uma 

resposta integrada às necessidades específicas de saúde da população trabalhadora, no 

qual a prevenção primária deve ser a principal prioridade. O local de trabalho deveria ser 

entendido como um cenário de eleição para outras intervenções essenciais em saúde 

pública e para a promoção da saúde, propriamente dita (WHO,2007). 

 

2.2.2. Justificação do estudo 

 

O projeto de intervenção comunitária foi desenvolvido no Município de Santa Marta de 

Penaguião, este localiza-se no distrito de Vila Real, na região Norte de Portugal, 

encontrando-se a cerca de 300 Km, em linha reta, da capital do País. 

Possui uma área geográfica correspondente a um território de 69,25 km2, distribuídos por 

sete freguesias: União de Freguesias de Lobrigos, Alvações do Corgo, Medrões, Sever, 

Cumieira e União de Freguesias de Louredo e Fornelos. 

Santa Marta de Penaguião faz fronteira a norte com o concelho de Vila Real e a sul com 

o concelho de Peso da Régua e na parte do Marão com os concelhos de Baião e Amarante 

pertencentes ao distrito do Porto.  
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O concelho é, no sector produtivo, marcado pela sua condição geográfica e histórica, 

orografia intensa e integração na Região Demarcada do Douro, o que transformou 

encostas inférteis em produtivas vinhas.  

Segundo o CENSUS de 2011, o total de população residente na área demográfica é de 

7356 habitantes, sendo que 3463 são homens e 3893 mulheres, existindo 4631 famílias.  

Em 2017, a população residente teve um decréscimo sendo de 6705 habitantes, em que 

3141 são homens e 3564 mulheres, mantendo-se a tendência para existir ligeiramente 

mais habitante do sexo feminino.  

O índice de envelhecimento passou de 24,1% em 1960 para 207,4% em 2011, sendo no 

ano de 2017 de 267,2%. 

A população ativa em 2011 era de 5511 indivíduos e diminuiu para 4263 em 2017, 

segundo o Instituto Nacional de Estatística. 

O projeto de intervenção, que foi elaborado para dar resposta as problemáticas 

identificadas com o diagnóstico da situação e a determinação de prioridades realizados 

no estágio de enfermagem comunitária junto dos trabalhadores do Município de Santa 

Marta de Penaguião, sendo estas a nutrição, a atividade física e o tabaco. 

Para dar continuidade ao processo de planeamento em saúde surgiu o projeto de 

intervenção: “Quem quer ser saudável”, com a sua implementação esperou-se contribuir 

para a melhoria dos estilos de vida dos trabalhadores do Município de Santa Marta de 

Penaguião como forma de obter ganhos em saúde. 

Um dos grandes problemas de Saúde Pública no nosso século, com os quais os 

Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária se deparam diariamente, está 

relacionado com os determinantes em saúde, que dizem diretamente respeito aos estilos 

de vida, nomeadamente a obesidade, o sedentarismo, a ingestão de álcool e de tabaco, e 

o stress, em fase produtiva de suas vidas. 

Os determinantes em saúde constituem todos os fatores de carácter pessoal, social, 

económicos e ambientais, que contribuem e determinam o estado individual e coletivo da 

saúde. A promoção da saúde tem como objetivo atuar em todos os determinantes da 

saúde, potencialmente modificáveis, não só os comportamentos e estilos de vida, como 
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as condições de trabalho e emprego, educação, status social, acessibilidade aos serviços 

de saúde adequados e ambientes físicos. Em conjunto, criam o impacto da saúde, através 

das condições de vida. O estado de saúde é determinado pela combinação dos estilos de 

vida e condições de vida (WHO,1998). 

O Relatório Mundial de Saúde refere que o envelhecimento e a urbanização aumentaram 

o ritmo da propagação de doenças transmissíveis e incrementaram o peso das doenças 

crónicas não transmissíveis, que constituem hoje, a principal causa de mortalidade e 

morbilidade nos países desenvolvidos (WHO, 2008). 

O Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre os Determinantes de Saúde 

Relacionados com os Estilos de Vida, da Direção Geral da Saúde (2003), refere que estas 

doenças estão fundamentalmente ligadas aos estilos de vida individuais e que intervir nos 

mesmos, irá produzir ganhos significativos na redução da prevalência de doenças crónicas 

e reforça que os principais fatores implicados na sua origem são o consumo de tabaco, a 

obesidade, os erros alimentares, consumo excessivo de álcool, inatividade física e a não 

gestão adequada do stress. 

A WHO (2015) define nutrição como a ingestão de alimentos adequada às necessidades 

nutricionais do ser humano. A junção de uma dieta equilibrada e atividade física regular 

é a base da construção de uma vida mais saudável. 

Segundo as recomendações internacionais as boas práticas alimentares devem iniciar-se 

desde o período da amamentação. Esta, segundo a WHO (2015), é promotora de um 

crescimento saudável, desenvolvimento cognitivo e com benefícios a longo prazo ao nível 

da saúde, em especial, com menor risco de sofrer de obesidade ou de excesso de peso 

bem como no desenvolvimento de doenças não transmissíveis mais tarde. 

No entanto, a alimentação equilibrada, diversificada e saudável deve ter em conta as 

necessidades individuais tendo em atenção a idade, o sexo, o estilo de vida e o grau de 

atividade física, bem como o contexto cultural (hábitos e costumes) como também a 

disponibilidade de alimentos da própria região para o consumo. 

Os maus hábitos alimentares terão um elevado impacto no estado nutricional do ser 

humano influenciando o seu desempenho intelectual e físico, mas também um dos 
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principais fatores de risco para a ocorrência de doenças crónicas degenerativas e de menor 

imunidade (WHO, 2015). 

A Direção Geral da Saúde, na Plataforma de Luta contra a Obesidade, refere que se estima 

que mais de 50% da população mundial será obesa em 2025, se não for feita qualquer 

intervenção. Desta forma, a obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde 

como a epidemia global do século XXI. Na União Europeia, a incidência e a prevalência 

da pré-obesidade e da obesidade têm vindo incrementar, e Portugal apresenta as mesmas 

tendências, constituindo um importante problema de saúde pública (DGS, 2012). 

Em 2013, na população Portuguesa mais de 50% dos adultos portugueses sofria de 

excesso de peso. A prevalência da obesidade traduz-se em cerca de 1 milhão de obesos e 

3,5 milhões de pré-obesos (PNS extensão 2020, 2015). 

A alimentação pouco saudável e a falta de atividade física são os principais causadores 

de doenças evitáveis e morte prematura na Europa. Estima-se que a obesidade represente 

cerca de 7% dos custos em cuidados de saúde a nível europeu. Pelo que se pode afirmar, 

que traçar estratégias conducentes com a redução da obesidade e excesso de peso é 

importante para a saúde pública e para a redução de custos a longo prazo dos serviços de 

saúde, para além de permitir que os indivíduos vivam de modo produtivo durante um 

período mais longo (Comissão das Comunidades Europeias, 2005). 

Segundo a avaliação de desempenho, do sistema de saúde português de 2010, as taxas de 

obesidade têm vindo a incrementar para ambos os sexos e para todos os grupos etários, 

não tendo sido registado melhoria na taxa de tabagismo, uma vez que apesar do 

decréscimo registado entre o sexo masculino, o mesmo foi compensado por um aumento 

preocupante entre o sexo feminino (WHO Regional Office for Europe, 2010). 

Segundo o Relatório da WHO sobre a epidemia global do tabaco de 2017, uma em cada 

10 mortes em todo o mundo é causada pelo uso do tabaco, sendo este a principal causa 

de morte evitável em todo o mundo, matando mais de 7 milhões de pessoas a cada ano. Os 

custos económicos também são enormes, totalizando mais de 1,4 trilhão de dolores em 

custos com saúde e perda de produtividade (WHO, 2017). 

O consumo de tabaco constitui um dos comportamentos de risco com mais impacto na 

população portuguesa, sendo que, de acordo com estimativas de 2010 da Global Burden 

Diseases, o tabaco foi responsável pela morte de cerca de 11800 pessoas, das quais 845, 
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em consequência da exposição ao fumo ambiental. No mesmo ano, estimou-se que a taxa 

de mortalidade atribuível ao consumo de tabaco, tenha sido de 103,06 por 100 000 

habitantes.  Em 2012, mais de um quarto da população dos 15-64 anos, era consumidora 

de tabaco segundo, o III inquérito Nacional do Consumo de Substâncias Psicoativas da 

População Geral (PNS extensão 2020, 2015). 

Em Portugal, o tabaco contribui para uma morte a cada 50 minutos e é uma das principais 

causas evitáveis de morte prematura por cancro, por doenças respiratórias e por doenças 

cérebro-cardiovasculares (Programana Nacional para a prevenção e controlo do 

tabagismo, 2017). 

Os fumadores têm uma diminuição da qualidade e duração de vida, em média, menos dez 

anos de vida do que os não fumadores, pois as substâncias do fumo do tabaco afetam 

alguns órgãos importantes, é perigoso ao nível carcinogénico, torna o organismo mais 

suscetível a doenças cardiovasculares e respiratórias, como por exemplo, as doenças 

cardiovasculares são 2 a 4 vezes mais frequentes nos fumadores, fazendo com que deixar 

de fumar seja uma medida preventiva mais eficaz para diminuir os riscos de enfarte do 

miocárdio, angina de peito, doença arterial periférica e acidente vascular cerebral. Este 

fator de risco não é apenas para o fumador, mas para todos aqueles que se encontram 

frequentemente expostos ao fumo passivo (Fundação Portuguesa de Cardiologia, 2017). 

Segundo a WHO (2015) a atividade física regular de intensidade moderada que se 

carateriza por desenvolver caminhadas, andar de bicicleta ou fazer desporto apresenta 

benefícios significativos para a saúde em geral. Estima-se que cerca de 20% dos homens 

e 25% das mulheres no Região Europeia tem uma atividade física insuficiente (WHO 

Regional Office for Europe, 2015). 

A prática da atividade física na vida diária está a decrescer, a Europa torna-se mais 

urbanizada e as pessoas utilizam cada vez mais veículos motorizados. Os empregos 

tornaram-se cada vez mais sedentários, as tarefas são cada vez mais mecanizadas e até 

mesmo as atividades de lazer são promovidas através de atividades maioritariamente 

sedentárias e este facto, constitui um fator de risco para toda a diversidade de doenças 

não transmissíveis e contribui para o decréscimo na qualidade de vida e bem-estar dos 

indivíduos (WHO Regional Office for Europe, 2009). 

Segundo a mesma organização a realização de alguma atividade física é melhor do que 

não realizar nada. Uma atividade física insuficiente é considerada uma das 10 principais 
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causas responsáveis de mortalidade global bem como associada ao aumento das doenças 

não transmissíveis com impacto na saúde em geral. Fazendo com que o risco de morte 

seja 20 a 30% maior em pessoas que apresentam baixa atividade física comparativamente 

às pessoas que realizam atividade física suficiente. 

Uma atividade física diária e regular de, pelo menos, 30 minutos, que pode ser distribuída 

em 3 períodos de 10 minutos ao longo do dia, que implica movimento, força ou 

manutenção da postura corporal que se traduza num consumo de oxigénio (Fundação 

Portuguesa de Cardiologia, 2017). 

Os estilos de vida não saudáveis (hábitos tabágicos, dieta alimentar pouco saudável, 

sedentarismo, consumo excessivo de álcool) são, na maioria dos estudos, responsáveis 

pelas doenças cardiovasculares, cancro, doenças respiratórias crónicas e diabetes e como 

consequência associadas às maiores taxas de morbilidade e mortalidade a nível global. 

Também as condições em que as pessoas vivem, trabalham e os seus respetivos estilos de 

vida são determinantes da sua saúde e da sua qualidade de vida. A DGS assumiu como 

meta de prevenção e controlo das doenças crónicas não transmissíveis até 2020 a redução 

significativa de vários tipos de doenças que têm impacto na mortalidade prematura a nível 

mundial (DGS, 2017). 

A promoção de um estilo e qualidade de vida nas empresas é percecionado como um 

plano estratégico, e reforça que o capital humano é o principal responsável pelas 

diferenças nas empresas. Reforça ainda a importância da criação de ambientes saudáveis 

como parte integrante no proteger, no manter e no melhorar do estado de saúde dos 

trabalhadores, e que este suporte pode ser facultado, por intermédio de programas no 

ambiente de trabalho, como atividades físicas ou recreativas, que promovam igualmente 

o envolvimento enquanto comunidade e que potencie uma vida mais saudável e com 

muita energia (Ogata, 2011). 

Pelo que, capacitar o ser humano para exercer controlo sobre os determinantes da sua 

saúde é uma maneira de ajudar este a adquirir estilos de vida saudáveis fazendo com que 

criem maior qualidade e satisfação de vida. 
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2.2.3. Definição de objetivos e estratégias  

 

A terceira etapa da metodologia do planeamento em saúde é a fixação de objetivos 

(Imperatori & Giraldes, 1993). De acordo com estes autores, um objetivo operacional é o 

enunciado de um resultado desejável tecnicamente exequível das atividades dos serviços 

de saúde, traduzido em termos de indicadores de atividade. Nesta etapa é importante que 

se definam objetivos claros e mensuráveis. 

Definimos, então, os seguintes objetivos para a nossa intervenção comunitária: 

• Caracterizar os trabalhadores do Município de Santa Marta de Penaguião que 

participaram no estudo, em termos sociodemográficos e socioprofissionais; 

• Descrever estilos de vida dos trabalhadores do Município de Santa Marta de 

Penaguião, antes e após do projeto de intervenção comunitária: “Quem quer ser 

saudável”; 

• Descrever bem-estar psicológico dos trabalhadores do Município de Santa Marta 

de Penaguião após o projeto de intervenção “Quem quer ser saudável”; 

• Analisar a mudança observada nos estilos de vida no que concerne aos domínios 

nutrição, consumo de tabaco e atividade física, dos trabalhadores do município de 

Santa Marta de Penaguião, antes e após 3 meses da implementação do projeto de 

intervenção “Quem quer ser saudável”; 

• Analisar a relação entre estilos de vida e bem-estar psicológico dos trabalhadores 

do município de Santa Marta de Penaguião, após 3 meses da implementação do 

projeto de intervenção “Quem quer ser saudável”. 

Tendo em conta os objetivos definidos, apresentam-se seguidamente as metas a atingir, 

relativamente a adoção de estilos de vida saudáveis. 
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Tabela 1 – Definição de metas 

Meta 1 – Pretende-se um aumento estatisticamente significativo, na pontuação do 

questionário FANTASTICO, após 3 meses da implementação do projeto de 

intervenção comunitária “Quem quer ser saudável” 

Meta 2 – Pretende-se um aumento estatisticamente significativo, na pontuação dos 

domínios atividade física/associativismo, nutrição e tabaco, após 3 meses da 

implementação do projeto de intervenção comunitária “Quem quer ser saudável” 

 

A seleção de estratégias corresponde à 4.ª etapa do planeamento em saúde. Nesta 

fase são definidas um conjunto de técnicas específicas para a realização dos objetivos 

previamente delineados na etapa anterior (Imperatori & Giraldes, 1993). Ou seja, delinear 

as diferentes formas de resolver um problema, no fundo responder à questão: Como? 

A intervenção em estilos de vida saudáveis, quer a nível individual ou 

comunitário, deve ter em consideração essencialmente três fatores. Em primeiro lugar, 

que o individuo é o responsável pelo seu estilo de vida e da sua família, embora tenhamos 

de ter em conta o ambiente em que se encontra inserido. Em segundo lugar, só um 

indivíduo com informação se encontra capacitado para fazer escolhas racionais. E em 

terceiro lugar, a importância da articulação com áreas distintas, através de abordagens 

com diferentes níveis de ação, para que se consiga promover uma complementaridade, de 

forma a obter uma resposta precisa e adequada, no âmbito da promoção dos estilos de 

vida saudáveis (Comissão das Comunidades Europeias, 2007). 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de 

Saúde Comunitária e de Saúde Pública delineia estratégias de intervenção exequíveis e 

articuladas, com os recursos existentes, que permitam as mudanças desejáveis e 

consequente melhoria do estado de saúde da comunidade, neste caso, dos trabalhadores 

do Município de Santa Marta de Penaguião. Assim, descrevemos seguidamente as 

estratégias que utilizamos no projeto de intervenção comunitária “Quem quer ser 

saudável” em que se desenvolveram atividades para educar e informar os trabalhadores 

supracitados sobre os fatores relacionados com os estilos de vida, de forma a promover a 

adesão a comportamentos saudáveis, mais concretamente sobre  hábitos alimentares 

saudáveis , a prática de atividade física e à prevenção do consumo de tabaco. Green e 

Kreuter (1991) como refere Laverack (2008), defendem que a promoção da saúde tem 
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uma ação política e social que permite o desenvolvimento da comunidade transformando 

o seu ambiente psicossocial e de trabalho.  

A decisão da seleção de estratégias teve em conta os recursos disponíveis, considerando-

se sempre a relação custo-benefício. 

Assim, numa fase inicial, procedeu-se à constituição da equipa do projeto de intervenção, 

que é formada pelo enfermeiro responsável pelo projeto e as 3 enfermeiras da UCC de 

Santa Marta de Penaguião.  

A equipa do projeto de intervenção reuniu-se para debater as atividades a desenvolver, 

planear a melhor forma para as concretizar, programar o agendamento para a aplicação 

do instrumento de recolha de dados e para a realização da atividade com os participantes 

do estudo. 

Com estratégias inovadoras e criativas pretende-se atuar de uma nova forma que permita 

dar resposta aos objetivos definidos e dessa forma reverter o curso natural dos problemas 

de saúde (Imperatori & Giraldes, 1993). 

No planeamento da atividade com o propósito de dar resposta aos problemas de saúde 

identificados surgiu o projeto de intervenção “Quem quer ser saudável”, no qual foi criada 

uma atividade sobre os fatores de risco relacionados  com os estilos de vida de forma a 

promover a adesão a comportamentos saudáveis, mais concretamente sobre  hábitos 

alimentares saudáveis, a prática de atividade física e à prevenção do consumo de tabaco, 

como foi referido anteriormente, é constituída por um jogo e é complementada com 

sessão de educação para a saúde, com a intenção de haver promoção da saúde. 

As caraterísticas sociodemográficas da população em estudo, a sua capacidade funcional, 

o contexto de estudo e o espaço temporal foram determinantes na opção por esta 

estratégia. 

A Educação para a Saúde socorre-se de estratégias pedagógicas que permitem às pessoas 

e grupos de uma comunidade adotar comportamentos saudáveis. Os jogos podem ser 

vistos como situações privilegiadas para a aprendizagem em geral, resultando destes as 

habilidades e as competências cognitivas e também sociais que são desenvolvidas quando 

se joga (Oliveira, 2005).  Com o desenvolvimento do jogo procurou-se desenvolver uma 

dinâmica que oferecesse momentos de aprendizagem, convívio, entreajuda e 

solidariedade entre os trabalhadores para que houvesse uma motivação para a sua 



22 

participação na atividade. A seleção da estratégia do jogo como uma componente de 

educação para a saúde, contribuiu para o desenvolvimento de consciência crítica face aos 

problemas de saúde identificados, procurando que os trabalhadores adquirissem 

conhecimentos e competências de forma individual e comunitária e dessa forma 

pudessem obter os melhores resultados com a intervenção planeada, com reflexos na 

obtenção de ganhos em saúde (Carvalho & Carvalho, 2006). 

Na seleção de estratégias, além dos recursos humanos, também foram previstos os 

recursos materiais e financeiros, analisando-se o provável custo da atividade. Os recursos 

materiais utilizados para o desenvolvimento da atividade foram um computador, livros, 

copo de vidro e cartolinas. O projetor multimédia e o auditório do município de Santa 

Marta de Penaguião foram prontamente cedidos para atividade pela vereadora. 

Ao escolher estas estratégias pretendeu-se obter os melhores resultados, com a adequação 

de cada estratégia a cada objetivo e a cada atividade, para que os participantes no 

estudo pudessem obter ganhos em saúde. 

 

2.2.4. Preparação operacional do projeto de intervenção 

 

A quinta etapa do processo de planeamento em saúde é a preparação operacional para a 

execução do programa de intervenção.  De acordo com Imperatori & Giraldes (1993), 

esta etapa do planeamento em saúde deverá especificar quando, onde e como as atividades 

que integram o projeto se concretizam e quem as executará. 

Foi desenvolvido o projeto de intervenção comunitária “Quem quer ser saudável”, de 

modo a dar resposta aos problemas identificados como prioritários na amostra em estudo, 

nomeadamente no âmbito da nutrição, consumo de tabaco e atividade física. 

A execução do projeto foi realizada pela investigadora com a colaboração das enfermeiras 

da equipa de Enfermagem da UCC de Santa Marta de Penaguião. 

Para atingir os objetivos do presente estudo optou-se por um delineamento longitudinal 

intra-grupo, que permitirá a realização de recolha de informação antes e após o projeto de 

intervenção “Quem quer ser saudável”, em que cada trabalhador servirá como seu próprio 
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controlo. Considera-se um estudo longitudinal de seguimento temporal (Hulley, 

Cummings, Browner, Grady & Newman, 2008).  

Um estudo longitudinal, segundo Fortin 2009, recolhe dados ao longo de um período de 

tempo determinado, junto dos mesmos grupos ou indivíduos, permitindo ao investigador 

avaliar as mudanças que ocorrem nesse período e estabelecer relações e diferenças entre 

as variáveis. A recolha de dados relativa aos estilos de vida foi efetuada em dois 

momentos, que correspondem a: momento 1 (realizado a 12 de dezembro de 2017) e 

momento 2 (realizado a 28 de março de 2018). A informação relativamente ao bem-estar 

psicológico dos trabalhadores foi unicamente recolhida no momento 2. 

A população alvo do nosso estudo foram todos os colaboradores que estavam a exercer 

funções durante a realização do estudo, perfazendo 180 trabalhadores, de acordo com os 

dados que consultamos no município. 

Os trabalhadores para participarem no estudo deveriam cumprir os seguintes critérios de 

inclusão: i) ter idade igual ou superior a 18 anos, ii) trabalhar a tempo inteiro na Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião; iii) ser capaz de compreender, verbalizar e 

responder às questões; iv) aceitar participar no estudo. 

Após a aplicação dos critérios supracitados foi constituída uma amostra 65 trabalhadores, 

todavia apenas 62 trabalhadores participaram no estudo, devido ao facto não 

preenchimento da totalidade do questionário. Trata-se de uma amostra não probabilística, 

acidental, devido ao facto de a participação ser voluntária e só após assinatura do 

consentimento informado. 

Durante a realização deste estudo, foram cumpridos os princípios éticos que regem a 

pesquisa com seres humanos de acordo com a Declaração de Helsínquia. Assim como, 

foi requerida a autorização por escrito à Comissão de Ética da Administração Regional 

de Saúde do Norte, ao director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) 

– Marão e Douro Norte, à coordenadora da UCC de Santa Marta de Penaguião e à 

vereadora da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião. Todas as entidades 

emitiram parecer favorável (Anexo A, B, C respetivamente). Após a obtenção dos 

pareceres favoráveis para a realização do projeto de intervenção, agendou-se com a 

Vereadora, Vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, e com o 
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pelouro da educação, cultura e ciência e saúde, a data e hora para a aplicação do 

instrumento de recolha de dados e a atividade programada. 

Todos os participantes foram informados da finalidade do presente estudo e foi garantida 

a confidencialidade da informação recolhida, bem como só participaram após convidados 

a assinar o consentimento informado. 

Foi utilizado como instrumento de recolha de dados um questionário constituído por três 

partes: i) a primeira inclui questões relativas à caracterização sociodemográfica e socio-

laboral da amostra em estudo; ii) a segunda é constituída pelo questionário “Estilo de 

Vida Fantástico”, adaptado e validado para a população portuguesa por Silva, Brito e 

Amado (2011); iii) a terceira e última parte do instrumento de recolha de dados integra o 

Questionário Geral de Bem-estar Psicológico, adaptado e validado para a população 

portuguesa Rainho, Antunes, Barroso, Correia, Brito e Monteiro (2018). 

O questionário “Estilo de Vida Fantástico” é constituído por 30 questões, de resposta 

fechada, têm três opções de resposta com um valor numérico de 0, 1 ou 2. As questões 

estão agrupadas em dez domínios que se identificam com a sigla FANTASTICO: F – 

Família e Amigos; A – Atividade física/ Associativismo; N – Nutrição; T – Tabaco; A - 

Álcool e Outras drogas; S - Sono/ Stress; T - Trabalho/Tipo de personalidade; I – 

Introspeção; C - Comportamentos de saúde e sexual; O - Outros Comportamentos. A 

soma de todos os pontos permite classificar os trabalhadores em cinco categorias: de 0 a 

46 (Necessita melhorar); de 47 a 72 (Regular); de 73 a 84 (Bom); de 85 a 102 (Muito 

bom) e de 103 a 120 (Excelente). Quanto menor for a pontuação obtida, maior será a 

necessidade de mudança comportamental. 

A Questionário Geral de Bem-estar Psicológico é constituída por seis itens, respondidos 

em escala tipo likert, em alguns a escala é de frequência, com seis alternativas de resposta, 

de nunca(0) a sempre(5); outros de intensidade, também com seis alternativas de resposta, 

de senti-me cheio de energia(0) a senti que não tinha nenhuma energia ou vitalidade em 

relação a tudo(5). O valor das pontuações atribuídas aos itens 2, 3, e 6 são invertidos, só 

posteriormente se calcula a pontuação total de bem-estar psicológico somando a 

pontuação nos seis itens, cujo valor pode variar entre zero e trinta. A pontuações mais 

elevadas correspondem níveis superiores de bem-estar psicológico. 
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Para a aplicação dos questionários mencionados foram efetuados pedidos de autorização 

para a sua utilização aos respetivos autores (Anexo E e F). 

Para Fortin (2009, p. 171) “as variáveis são unidades de base da investigação, são 

qualidades, propriedades ou características de pessoas, objetos de situações suscetíveis 

de mudar ou variar no tempo”. As variáveis tomam diferentes valores que podem ser 

medidos, manipulados ou controlados. 

Tendo como fundamento literatura científica consultada sobre as temáticas do presente 

estudo, foram observadas as seguintes variáveis de investigação: 

Estilos de vida – (30 questões), que se agrupam em dez domínios, a soma dos pontos de 

todos os domínios permite chegar a uma pontuação global que classifica os trabalhadores 

em cinco níveis: 0-46, necessita melhorar; 47-72, regular; 73-84, bom; 85-102, muito 

bom; 103-120, excelente. Quanto menor for a pontuação obtida, maior será a necessidade 

de mudança comportamental. 

• Família e amigos (2 itens) recolhem informação sobre ter com quem partilhar 

assuntos importantes e troca de afetos; 

• Atividade física/associativismo (3 itens) recolhem informação sobre atividade em 

grupo, atividade física individual e se diariamente caminha durante trinta minutos; 

• Nutrição (3 itens) avalia o excesso de peso, a ingestão diária de verduras, frutas e 

de alimentos hipercalóricos; 

• Tabaco (2 itens) recolhe informação sobre se é fumador e a quantidade de 

cigarros/dia; 

• Álcool e outras drogas (6 itens) avaliam a ingestão de bebidas alcoólicas/semana, 

número de bebidas alcoólicas na mesma ocasião, condução sob o efeito do álcool, 

uso de substâncias psicoativas ilegais, ingestão de bebidas com cafeína e 

medicação excessiva, quer seja prescrita ou não; 

• Sono e stresse (3 itens) recolhem informação sobre se dorme bem, se gere 

diariamente o seu stresse e se relaxa no seu tempo livre; 

• Trabalho/tipo de personalidade (3 itens) avaliam se o individuo está feliz com o 

seu trabalho e/ou atividades, aborrecido e/ou agressivo; 
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• Trabalho/tipo de personalidade (3 itens) avaliam se o individuo está feliz com o 

seu trabalho e/ou atividades, aborrecido e/ou agressivo; 

• Comportamentos de saúde e sexual (3 itens) recolhem informação sobre a 

realização de exames de saúde periódicos, se conversa sobre sexualidade com o 

parceiro/família e se se preocupa com o autocuidado e o do parceiro; 

• Outros comportamentos (2 itens) recolhem informação sobre se respeita as regras 

da segurança rodoviária assim como o uso do cinto de segurança. 

Bem-estar psicológico (6 itens), O bem-estar psicológico dos trabalhadores da Camara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião será avaliado pelo questionário Geral de Bem-

Estar Psicológico, versão reduzida (QGBEP-R), cujo valor resultará do somatório das 

pontuações dos itens, após inversão das pontuações, dos itens 2, 3 e 6. A pontuação pode 

variar entre 0 e 30, quanto mais elevada for a pontuação obtida, melhor bem-estar 

psicológico do trabalhador. 

Variáveis sociodemográficas: idade (expressa em anos completos) género, estado civil, 

anos de serviço, número de horas que trabalha por semana, quantos dias faltou o ano 

anterior. 

Variáveis antopométricas: peso (trabalhador pesado no momento da recolha de dados), 

altura (dado fornecido pelo trabalhador). 

A implementação do projeto de intervenção comunitária: “Quem quer ser saudável”, 

incluiu a realização de uma atividade. Com a preparação da execução pretende-se expor 

planificação, de modo a que não se verificassem duplicações, e atividades em intervalos 

delimitados, prever obstáculos na concretização, identificar os recursos, no sentido de 

contribuir para facilitar a realização das atividades (Imperatori e Giraldes, 1993).  

O projeto de intervenção “Quem quer ser Saudável” foi desenvolvido nas instalações da 

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião e em contexto laboral, a figura 1 

apresenta de forma esquemática as etapas do projeto de intervenção: 
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Figura 1: Desenho do projeto de intervenção “Quem quer ser saudável” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na recolha de dados (momento1), aos trabalhadores que voluntariamente aceitaram 

participar no estudo foi obtido o consentimento informado, livre e esclarecido dos 

trabalhadores para participação na investigação (Apêndice G). Decorreu na sala de 

reuniões da Camara Municipal de Santa Marta de Penaguião por volta das 10 horas de 12 

de dezembro de 2017, sendo realizado pela investigadora com a colaboração das 

enfermeiras da UCC de Santa Marta de Penaguião. 

Após o primeiro momento de recolha de dados desenvolveu-se uma sessão de educação 

para a saúde, no sentido de capacitar os trabalhadores sobre os fatores de risco 

relacionados com os estilos de vida de forma a promover a adesão de comportamentos 

saudáveis, atuando-se mais concretamente sobre a alimentação, a prática de atividade 

física e o tabaco. 

A sessão de educação para a saúde teve lugar no auditório da Câmara Municipal, após ter 

sido realizado pedido para a sua cedência. Tendo início às 14 horas e com uma duração 

de duas horas e trinta minutos (tabela2). 
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Tabela 2 – Sessão de educação para a saúde 
Plano de sessão: “Quem quer ser saudável” Grupo Alvo: Trabalhadores 

do Municipio de Santa Marta 

de Penaguião 

Local: Auditorio da Câmara 

Municipal 

Duração: 180 minutos                                 

Objetivos: 

i) Descrever conceitos chave sobre alimentação, atividade física e consumo de tabaco;  

ii) Promover a adesão a comportamentos saudáveis; 

iii) Desenvolver competências para a adoção de uma alimentação saudável, de prática de atividade 

física e para a redução de hábitos de consumo de tabaco; através do jogo “Quem quer ser 

saudável”. 

Etapas  Métodos e técnicas Materiais e equipamentos 

In
tr

o
d

u
çã

o
 

1
0

’ 

-  Motivação e expectativas dos participantes 

- Objetivos da sessão 

- Apresentação do tema  

- Expositivo 

- Interrogativo 

 

- Computador/Videoprojetor 

- software Windows 

(powerpoint) 

- Vídeo “Ser Saudável” 

 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

9
0

’ 

i) Conceitos relacionados com estilos de vida; 

ii)  Estilos de vida 

• Promoção da alimentação saudável; 

• Promoção da prática de atividade física; 

• Redução de hábitos de consumo de tabaco. 

 

- Expositivo 

- Demonstrativo 

- Interrogativo  

- Análise crítica de 

situações sobre os temas 

discutidos 

J
o

g
o

 “
Q

u
em

 q
u

er
 s

er
 

sa
u

d
á
v

el
”

 7
0
’ 

i)Explicar as regras do jogo; 

ii) Dividir o grupo em 4 grupos; 

iii) tem como finalidade pedagógica promover situações 

de ensino e aprendizagem, que permitam a construção do 

conhecimento (Silveira, 1998).  

- Expositivo 

- Interrogativo 

- Análise crítica sobre os 

temas discutidos 

C
o

n
cl

u
sã

o
 

1
0

’ 

- Síntese dos conteúdos; 

 - Expositivo 

 

 

Durante a sessão de educação para a saúde (tabela 2), os trabalhadores foram divididos 

em quatro grupos no sentido de participarem num jogo “Quem quer ser saudável” em que 

tinham que responder de forma assertiva a questões relativas a fatores de risco 

relacionados com os estilos de vida e essa resposta deveria ser discutida em grupo e ser 

unanime por todos. Após verificar se a resposta dada era a correta era discutida pelo grupo 

todo. 

Os participantes mostraram-se participativos, disponibilizou-se tempo para análise crítica 

sobre os temas e exposição das suas dúvidas. 

O momento 2 da recolha de dados volta a ter lugar na sala de reuniões da Câmara 

Municipal a 28 de março de 2018, por volta das 10 horas. A este instrumento de recolha 

de dados foi acrescentado o Questionário de Bem-estar psicológico, uma vez que, a 
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intervenção comunitária não inseriu neste tema, por este ser de maior dificuldade em 

intervir num curto espaço de tempo como o estágio. 

 

2.2.5. Avaliação do projeto de intervenção 

 

A última etapa do planeamento em saúde é a avaliação. Sendo que esta tem como 

finalidade melhorar os programas e orientar a distribuição dos recursos, no fundo, 

pretende corrigir ou melhorar uma atividade em curso ou planear mais eficazmente, 

muitas vezes originando a reformulação de objetivos, indicadores, estratégias e projetos 

(Imperatori & Giraldes, 1993). 

Assim, nesta fase, temos que proceder à avaliação da intervenção comunitária, pelo que, 

temos que verificar se cumprimos os objetivos e as metas, previamente definidos. 

Após a recolha de todos os questionários procedeu-se a uma análise previa para a 

verificação das respostas, nomeadamente na verificação do preenchimento de todos os 

campos. Após esta análise dos questionários, os dados foram introduzidos no programa 

Statistical Package for the Social Sciences® (IBM® SPSS), versão 24.0 para Windows. 

Para a análise dos mesmos recorreu-se à estatística descritiva. A análise descritiva permite 

“descrever as características da amostra e responder às questões de investigação” 

(Fortin, 2009, p. 410). Na estatística descritiva procedeu-se ao cálculo das frequências 

absolutas e relativas e a moda para todas as variáveis. Nas variáveis rácio calculou-se a 

media, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Na estatística inferencial, para analisar a 

relação entre variáveis, utilizou-se o teste paramétrico T de Student para amostras 

dependentes, porque a amostra é superior a 30 indivíduos e as escalas de medida das 

variáveis dependentes são intervalares. Além disso este teste permite comparar o mesmo 

grupo de sujeitos em dois momentos diferentes, neste caso antes e após a intervenção 

comunitária. Como testes de associação entre variáveis, utilizou-se como teste 

paramétrico o coeficiente de correlação de Pearson, porque as variáveis que se pretendiam 

relacionar foram medidas numa escala intervalar. A interpretação dos testes estatísticos 

foi realizada com base no nível de significância (p)≤0,01, que se traduz num intervalo de 

confiança de 99% e numa probabilidade de erro de 1%. E com (p)≤0,05, que se traduz 

num intervalo de confiança de 95% e numa probabilidade de erro de 5%. 
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Quanto à caracterização da amostra dos trabalhadores do Município de Santa Marta de 

Penaguião, 69,4% (n.º=43) são do sexo masculino e 30,6% (n=19) são do feminino. Estes 

dados podem ser explicados pelo facto de exercerem funções na área das oficinas, 

trabalho maioritariamente praticado pelo sexo masculino. Relativamente à idade variava 

entre 19 e os 65 anos, apresentando uma média de idades de 43,47 anos. Em relação ao 

estado civil constata-se que 61,3% eram casados, 25,8% solteiros, 9,7% vivem em união 

de facto, 1,6% são divorciados e com a mesma percentagem de viúvos. Contatou-se que 

quanto aos anos de escolaridade variavam entre de 2 a 20 anos, sendo que 29% completou 

um curso superior. 

Com os dados antropométrico avaliados com o questionário, os trabalhadores foram 

pesados nos momentos de recolha de dados e facultaram a sua altura, pode-se calcular o 

índice de massa corporal (IMC) dos trabalhadores, como podemos ver na tabela a seguir, 

o valor minino após o cálculo foi 17,2% e o máximo de 36,2%.  

Tabela 3 – Índice de massa corporal 

IMC Valor mínimo Valor máximo Média 

Antes da intervenção 17,2 36,2 26,6 

Após a intervenção 17,2 36,2 26,5 

 

Fazendo uma análise mais detalhada do IMC após a intervenção comunitária verificamos 

que 1,6% dos trabalhadores se encontra com baixo peso, contudo pode-se constatar que 

a maioria dos inqueridos (59,6%) apresenta pré-obesidade ou mesmo obesidade, como 

podemos constatar na tabela seguinte. 

Tabela 4 – Classificação do IMC 

IMC Após a intervenção 

Baixo peso 1,6% 

Peso normal 38,7% 

Pré-obesidade 38,7% 

Obesidade grau I 17,7% 

Obesidade grau II 3,2% 
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Assim, tendo em consideração o objetivo descrever os estilos de vida dos trabalhadores 

do Município de Santa Marta os principais resultados descritivos mostraram que estes 

parecem adotar comportamentos de vida saudáveis que permitem classificar, na sua 

maioria, estilos de vida “Muito bom” indicando que o estilo de vida exercerá uma 

adequada influência na sua saúde, quer antes como depois da intervenção comunitária. 

Todavia, podemos verificar que após a intervenção comunitária sendo os hábitos 

classificados como “Muito bom”, este valor é superior em relação ao do valor de antes da 

intervenção, como podemos verificar na tabela seguinte. 

Tabela 5 – Questionário FANTASTICO 

FANTASTICO Número de participantes Média 

Antes da intervenção 

comunitária 

62 93,45 (muito bom) 

Após a intervenção 

comunitária 

62 94,87 (muito bom) 

 

Podemos analisar na tabela a seguir os níveis de classificação dos estilos de vida dos 

participantes no estudo, em que se verifica uma melhoria após a implementação do 

projeto de intervenção comunitária. 

 
Tabela 6 – Classificação por níveis dos estilos de vida 

FANTASTICO Antes da intervenção Após a intervenção 

Regular 3,2% ---- 

Bom 16,1% 16,1% 

Muito bom 62,9% 67,7% 

Excelente  17,7% 16,1% 

 

Para dar resposta ao objetivo de analisar a evolução dos domínios nutrição, tabaco e 

atividade física antes e após a implementação da intervenção comunitária, foi utilizado o 

Test t Student (t), para a amostra emparelhada para comparar as médias das variáveis no 

sentido de observar se existem diferenças significativas antes e após a implementação da 

intervenção comunitária, dando mais relevância as variáveis que tiveram de base no 

projeto de intervenção, as variáveis nutrição, atividade física e tabaco. 
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Tabela 7 – Evolução dos domínios do questionário FANTASTICO 

Questionário 

FANTASTICO 

Média Desvio padrão t P 

Antes da 

intervenção 

Após a 

intervenção 

Antes da 

intervenção 

Após a 

intervenç

ão 

Família e amigos 7,45 7,26 1,10 1,32 -1,94 0,06 

Atividade física/ 

associativismo 

6,77 7,58 3,16 2,64 5,42 0,00 

Nutrição 8,13 8,32 2,11 2,05 1,63 0,11 

Tabaco 5,68 5,87 3,26 2,96 2,19 0,03 

Álcoolo e outra 

drogas 

21,71 21,90 2,37 2,41 1,52 0,14 

Sono/Stress 9,03 9,10 2,70 2,55 0,38 0,71 

Trabalho/tipo de 

personalidade 

8,94 9,06 1,91 1,87 1,43 0,16 

Introspecção  9,32 9,32 2,53 2,31 0,00 1 

Comportamentos 

de saúde e sexual 

8,81 8,97 2,65 2,34 1,00 0,32 

Outros 

comportamentos 

7,61 7,48 1,01 1,20 -1,66 0,10 

 

A tabela anterior mostra os resultados do Test t Student para amostras emparelhadas e os 

resultados revelam que consideramos existir diferença estatisticamente significativa para 

os valores médios antes e após dos domínios nutrição, atividade física e tabaco. O que 

nos indica que após a intervenção comunitária relativamente aos domínios em análise se 

verificou um aumento estatisticamente significativo na pontuação mostrando assim que 

houve uma melhoria destes. 

Verificam-se diferenças estatísticas no domínio “Atividade física/Associativismo” na 

avaliação antes em que a média é de 6,77 com um desvio padrão de 3,16 e após à 

implementação do projeto de intervenção a média passa a ser de 7,58 com um desvio 

padrão de 2,64, sendo estes dados confirmados pelo Teste t Student para amostras 

emparelhadas (t 61)=5,42; p ≤0,01). 

Os resultados encontrados reforçam a importância de se praticar exercício físico, pois um 

estilo de vida sedentário tem impacto negativo ao nível da saúde, refletindo-se na taxa de 
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mortalidade e de morbilidade cardiovascular, bem como no risco acrescido de obesidade, 

nesse sentido, a prática regular de exercício físico é vital para a saúde (DGS, 2018). 

Da mesma forma, a prática regular de exercício previne variadas doenças, nomeadamente 

cardiovasculares, metabólicas e músculo-esqueléticas, tendo um papel crucial na 

prevenção da osteoporose, obesidade, alguns tipos de cancro e depressão (WHO, 2010). 

Em relação à “Nutrição”, o Teste t Student para amostras emparelhadas revelou a 

existência de uma diferença significativa entre os dois momentos de avaliação (t (61) = 

1,63; p≤0,01), tendo-se observado uma melhoria neste domínio do 1º momento onde a 

média é de 8,13, com valor de desvio padrão de 2,11 para o 2º momento de avaliação em 

que a média passa para 8,32 e o valor de desvio padrão 2,05. 

Uma alimentação baseada em comidas fast-food, ricas em gordura e açúcar, falta de 

nutrientes e fibras está associada a casos de obesidade e dislipidémias, bem como de 

diabetes tipo 2 e hipertensão (Samulski & Noce, 2000). A DGS (2012) sublinha que mais 

de 50% da população mundial será obesa em 2025, se a intervenção não for feita, uma 

vez que é considerada uma epidemia do século XXI, devido a estilos de vida sedentários. 

No domínio “Tabaco”, o Teste t Student para amostras emparelhadas revelou a 

existência de uma diferença entre os dois momentos de avaliação (t (61) = 2,19; p≤0,01), 

tendo-se observado uma melhoria da avaliação anterior com média de 5,68 e desvio 

padrão de 3,26 para o momento posterior de avaliação em que a média é 5,87 e o desvio 

padrão 2,96. 

Para WHO (2008), o consumo de tabaco é a primeira causa evitável de doença, 

incapacidade e morte prematura nos países mais desenvolvidos, contribuindo para seis 

das oito primeiras causas de morte a nível mundial, sendo o tabagismo o responsável pela 

morte de 100 milhões de pessoas no século XX. Segundo Fórum das Sociedades 

Respiratórias Internacionais Especificamente (2017), o tabagismo será responsável pela 

morte de cerca de um bilhão de pessoas no século XXI. Logo programas e projetos que 

visem reduzir o tabagismo são de elevada importância. 

Analisando os restantes domínios, na “Família e amigos” verifica-se que o valor médio 

do domínio passa de 7,45 antes da intervenção para 7,26 após à implementação do projeto 

de intervenção, notando-se uma ligeira diminuição deste valor. 
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O suporte social e familiar tem sido visto como protetor da saúde do indivíduo (Bolger & 

Amarel, 2007; Cacioppo, Hawkley & Thisted, 2010; Shiovitz-Ezra & Ayalon, 2010). 

Em relação ao domínio “Álcool e outras drogas" avaliado antes com média de 21,71 e 

desvio padrão de 2,37 e após o projeto de intervenção houve um ligeiro aumento da média 

que passa para 21,90 com desvio padrão 2,41. 

O consumo de álcool, nomeadamente de vinho, apesar de se lhe reconhecer alguns 

benefícios, quando ingerido em excesso apresenta danos irreparáveis para a saúde (Graça, 

Sousa, Correia, Salvador, Filpe & Gregório, 2016), estando estes danos associados a 

diversas doenças de foro oncológico, gastrointestinal, cardiológico, neurológico e 

psiquiátrico (WHO, 2014). 

Da mesma forma, o consumo de outras drogas tem impacto ao nível dos estilos de vida 

dos indivíduos, uma vez que, ao serem consumidas podem alterar o normal 

funcionamento do organismo, modificar os pensamentos e os comportamentos dos 

indivíduos ao longo do tempo (Parrott, Morian, Moss & Scholey, 2004), pelo que quando 

utilizadas de forma abusiva e continua, podem levar a manifestações de dependência 

(Pérez, 2000). 

No domínio “Sono e Stress”, no 1º momento de avaliação a média é de 9,03 e o desvio 

padrão 2,70 e no 2º momento de avaliação a média aumenta para 9,10 com desvio padrão 

de 2,55. 

A gestão do stress dos trabalhadores é fundamental, pois as mudanças provocadas pelo 

stress podem levar a uma simples disfunção, enquanto o confronto prolongado pode 

mesmo desenvolver processos patológicos (Ruíz & Ríos, 2004). 

Em relação ao domínio “Trabalho/Tipo de personalidade” na avaliação anterior à 

intervenção a média é de 8,94 com desvio padrão de 1,91 e na avaliação posterior a média 

tem um aumento para 9,06 com desvio padrão 1,87. 

Estes dados vão ao encontro dos diversos estudos que têm sublinhado a importância de 

os indivíduos se sentirem felizes com o seu trabalho (Sales, Borges, Alves, Paes, & 

Campos, 2010), uma vez que esta perceção é influenciada pelas situações de stress que 

vivenciam diariamente (Ruíz & Ríos, 2004; Silva & Gomes, 2009). 
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No domínio “Introspeção” não se verificou qualquer alteração dos valores entre o 1º e o 

2º momento. 

No domínio “Comportamentos de saúde e sexual” na avaliação antes da implementação 

do projeto de intervenção a média é de 8,81 com desvio padrão 2,65 e na avaliação após 

a media tem um ligeiro aumento para 8,97 com desvio padrão 2,34. 

E, no domínio “Outros comportamentos”, a avaliação anterior à intervenção a média é de 

7,61 com desvio padrão de 1,01 e na avaliação posterior a média tem uma diminuição 

para 7,48 com desvio padrão 1,20. 

Estes dados são positivos, uma vez que, segundo a WHO (2015) os danos decorrentes da 

não colocação prática das medidas de segurança, associa-se a mais de 750 000 mortes e 

mais de 20 milhões de feridos devido a acidentes rodoviários, sendo que 10 milhões 

padecem de incapacidades permanentes. Assim sendo, as medidas de prevenção de 

acidentes assumem relevância particular na modificação de comportamentos mais 

salutares (Direção Geral de Administração Interna, 2016). 

Seguidamente iremos descrever o bem-estar psicológico dos trabalhadores do Município 

de Santa Marta após o projeto de intervenção comunitária dando assim resposta a mais 

um dos objetivos do presente estudo. 

Tabela 8 – Estatística descritiva relativas ao Bem-estar Psicológico dos trabalhadores 

 Valor 

mínimo 

Valor máximo Média Desvio-

padrão 

Bem-estar 

Psicológico 

14 30 20,8 4,2 

 

Como verificamos na tabela anterior o valor do bem-estar psicológico é superior ao ponto 

médio da escala, que pode variar entre 0 e 30 pontos, o que indica que os trabalhadores 

percecionam um bem-estar psicológico acima do ponto médio.  

Para se proceder ao estudo da correlação entre os estilos de vida e o bem-estar psicológico 

dos trabalhadores após a intervenção comunitária, que é outro objetivo do estudo, 

recorreu-se ao coeficiente de Correlação de Pearson, por terem uma distribuição normal. 
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O coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r) é uma medida que varia de –1 a +1. O 

coeficiente fornece informação do tipo de associação das variáveis através do seu sinal. 

Assim, se r for positivo, existe uma relação direta entre as variáveis (valores altos de uma 

variável correspondem a valores altos de outra variável e o inverso). Se r for negativo, 

existe uma relação inversa entre as variáveis (valores altos de uma variável correspondem 

a valores baixos de outra variável e o inverso). Se r for nulo ou aproximadamente nulo, 

significa que não existe correlação linear (Marôco, 2011). 

Tabela 9 – Correlação entre o estilo de vida FANTASTICO dos trabalhadores e bem-estar psicológico 

(n=62) 

   Bem-estar psicológico 
(após projeto de 

intervenção) 

Estilo de 

vidaFANTASTICO 

(após projeto de 

intervenção) 

  R p 

   

0,55 

 

0,01 

 

O resultado significativo do teste de correlação de Pearson considera um intervalo de 

confiança de 95% e de 99%, o que corresponde a um nível de significância de p≤0,05 e 

p≤ 0,01. Observando a tabela anterior verificamos que existe uma correlação positiva e 

significativa (r=0,55; p= 0,01) entre estilo de vida FANTÁSTICO e bem-estar 

psicológico o que tem sido relatado em outros estudos (Brandão, 2011). 

Estes foram os principais resultados que surgiram após o tratamento dos dados obtidos 

com a aplicação do instrumento de recolha de dados antes e após a implementação do 

projeto de intervenção, com a finalidade de avaliar as mudanças verificadas através de 

dos objetivos propostos.  

 

2.3. Conclusões 

 

O projeto de intervenção: “Quem quer ser saudável” teve como objetivo: analisar os 

estilos de vida dos trabalhadores do município de Santa Marta de Penaguião antes e após 

a implementação de um projeto de intervenção, procurando dar resposta às necessidades 
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e problemas em saúde identificados. Nesta fase, importa avaliar as mudanças verificadas 

após a implementação do projeto de intervenção para perceber se os problemas 

identificados com o diagnóstico da situação foram resolvidos. 

A avaliação do projeto de intervenção realiza-se após a análise das metas estabelecendo 

a comparação entre o antes e o após da implementação do projeto de intervenção. 

O desenvolvimento do projeto de intervenção, permitiu a realização de uma atividade 

direcionada para a promoção e aquisição de estilos de vida saudáveis, especificamente no 

que se refere a hábitos alimentares, atividade física e secessão tabágica aos trabalhadores 

do Município de Santa Marta de Penaguião, em dois momentos separados por um 

momento de diagnóstico e um momento de intervenção, distanciados entre si em três 

meses, foram recolhidos dados que permitiram estudar as mudanças em relação aos estilos 

de vida, que ocorreram na amostra, bem como relacionar os estilos de vida com o bem-

estar psicológico. dois momentos separados por um momento de diagnóstico e um 

momento de intervenção, distanciados entre si em três meses.  

Quanto aos estilos de vida dos trabalhadores, a meta que definia um aumento significativo 

dos valores obtidos na pontuação do questionário “FANTASTICO” após a 

implementação do projeto de intervenção, foi alcançada, tendo-se verificado um aumento 

na pontuação dos estilos de vida. A meta que estabelecia um aumento significativo dos 

valores obtidos nos domínios nutrição, atividade física/associativismo e tabaco do 

questionário FANTASTICO após a implementação do projeto de intervenção, foi 

atingida, considerando-se que houve um aumento ao nível dos domínios dos estilos de 

vida, uma vez que, estes domínios foram as temáticas que foram o alvo prioritário da 

intervenção realizada, em que a atividade desenvolvida foi direcionadas para a adoção de 

comportamentos relacionados com uma alimentação saudável, uma prática regular de 

atividade física e a cessação tabágica. 

Em relação, ao objetivo de descrever o bem-estar psicológico dos trabalhadores no 2 

momento de recolha de dados, verificou-se que este valor é superior ao valor médio do 

questionário, o que indica que os trabalhadores percecionam um bem-estar psicológico 

acima da média. 

Na relação entre os estilos de vida e o bem-estar psicológico dos trabalhadores após a 

intervenção comunitária, que é outro objetivo do estudo, verificou-se a existência de uma 
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relação positiva, ou seja, valores altos dos estilos de vida correspondem a valores altos do 

bem-estar psicológico.  

O desenvolvimento do projeto de intervenção “Quem quer ser saudável” permitiu dar 

respostas as necessidades em saúde identificadas destes trabalhadores, e os dados 

recolhidos permitiram estudar as mudanças em relação aos estilos de vida, que ocorreram 

na amostra, bem como relacionar os estilos de vida com o bem-estar psicológico.  
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3. Análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências  

 

As competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e 

Saúde Pública envolvem uma prática globalizante centrada na comunidade, fruto do 

conhecimento e experiência clínica. Com entendimento profundo das respostas humanas 

aos processos de vida e dos problemas de saúde e com capacidade de dar resposta às 

necessidades do indivíduo ou da comunidade para obtenção de ganhos em saúde (Ordem 

dos Enfermeiros, 2011). 

O desenvolvimento de uma competência surge do aperfeiçoamento da habilidade, 

baseando-se este aperfeiçoamento na experiência profissional e na formação, 

providenciando simultaneamente uma base para o desenvolvimento do corpo teórico da 

profissão e progressão. Assim, sendo o conceito de competência mais abrangente do que 

a mera aptidão, mas também o poder e a capacidade que uma pessoa possui para resolver 

um assunto/problema/situação num determinado contexto, podemos afirmar que o 

desenvolvimento de uma competência será, no fundo, validar uma capacidade através da 

profissionalização, que implica um processo de formação, de procura e de ação ao longo 

da vida (Morais, 2004). 

O EEECSP para além de ter a responsabilidade de identificar as necessidades de 

indivíduos/família/grupo, que constituem uma determinada comunidade, deverá ter um 

conhecimento profundo acerca dos problemas reais de saúde dos mesmos e intervir de 

forma adequada, contribuindo para o processo de capacitação, promovendo assim ganhos 

efetivos em saúde (Ordem dos enfermeiros, 2010). 

Assim, o enfermeiro especialista tem no exercício da sua ação, a educação para a saúde e 

a sua manutenção, o diagnóstico de saúde das populações, o tratamento da doença, mas 

também o restabelecimento e reintegração do individuo e coordenar e gerir a avaliação 

dos cuidados prestados. Identifica as necessidades dos indivíduos/famílias e grupos de 

uma determinada área geográfica assegurando a continuidade dos cuidados trabalhando, 

cooperando e articulando com outros profissionais de saúde bem como quais quer outros 

parceiros comunitários (sociais, económicos e políticos) que sejam relevantes para a 

resolução e manutenção do melhor estado de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2010). 
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A formação específica e especializada do EEECSP faz com que adquira competências 

que lhe permite avaliar e participar nos processos de tomada de decisão dos principais 

problemas de saúde pública e em desenvolver programas e projetos de intervenção com 

vista à capacitação e empowerment da comunidade na elaboração de projetos de saúde 

coletiva (Ordem dos Enfermeiros, 2010). 

Este estágio foi desenvolvido em duas unidades funcionais, a UCC de Santa Marta de 

Penaguião e na Unidade de Saúde Pública (USP) inseridas no ACeS Marão e Douro 

Norte. 

O estágio desenvolveu-se na USP que se encontra sediada no ACeS Douro I – Marão e 

Douro Norte e tem como sua área de influência os concelhos de Alijó, Mesão Frio, Murça, 

Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. 

A USP é o observatório da Saúde da sua área geográfica de intervenção, uma vez que, 

compete-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 e colaborar 

no exercício das funções de autoridade de saúde. 

É do Departamento de Saúde Pública da DGS que emergem as circulares normativas 

vindas da WHO para a comunidade europeia. Esse Departamento encaminha essa 

informação para as USP de cada ACeS, que por sua vez transmite-as para as Unidades 

Funcionais. Estas ao receberem a informação avaliam as suas intervenções e 

reencaminham os seus resultados para a USP, que analisa como está o estado da saúde do 

ACeS, encaminhando esses mesmos dados para o Departamento da Saúde Pública da 

DGS. 

A outra unidade funcional em que se realizou o estágio foi na Unidade de Cuidados na 

Comunidade de Santa Marta de Penaguião. 

A UCC tem como missão contribuir para a promoção e melhoria do estado de saúde 

da população   da   sua   área   geográfica   de   intervenção, através   de    uma 

abordagem multiprofissional, assente   nos   mais   elevados   padrões   de   qualidade 

técnico-científica, promovendo valores consagrados como a acessibilidade e a 

satisfação dos utentes, com a finalidade máxima de obter ganhos em saúde. 
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Seguidamente, pretende-se dar enfase às competências desenvolvidas no âmbito da 

especialidade em Enfermagem Comunitária. Assim, a competência “Desenvolve uma 

prática profissional e ética no seu campo de intervenção”, a competência “Promove 

práticas de cuidados que respeitam os direitos humanos e as responsabilidades 

profissionais” e a competência “Cria e mantém um ambiente terapêutico e seguro” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2011) na minha opinião fazem parte das competências que um 

enfermeiro deve ter adquirido na formação base, contudo nesta última consegui 

desenvolver esta competência direcionada para o grupo e não só para o individuo. 

Na competência “Desempenha um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das 

iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011) pode desenvolver a unidade de competência “inicia e participa em 

projetos institucionais na área da qualidade” e a competência “Concebe, gere e colabora 

em programas de melhoria contínua da qualidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2011) na 

unidade de competência “planeia programas de melhoria continua” com a elaboração de 

uma apresentação sobre a “A infeção associada aos cuidados de saúde”, focando a 

temática “Higienização das Mãos”, atividade desenvolvida na USP. 

Com a elaboração da intervenção comunitária “Quem quer ser saudável?” pude 

desenvolver as competências “Gere os cuidados, otimizando a resposta da equipa de 

enfermagem e seus colaboradores e a articulação na equipa multiprofissional” e “Adapta 

a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a otimização da 

qualidade dos cuidados” (Ordem dos Enfermeiros, 2011). 

Consegui desenvolver as competências “Desenvolve o auto-conhecimento e 

assertividade” e “Baseia a sua praxis clínica especializada em sólidos e válidos padrões 

de conhecimento” (Ordem dos Enfermeiros, 2011), uma vez que, consigo estabelecer 

relações terapêuticas respeitando o utente, o profissional ou a organização em que me 

encontro, sabendo em que situação é a melhor me prenunciar. Suporto a minha prática na 

investigação e na atualização do conhecimento na área em que me encontro a especializar. 

Mencionando, a primeira competência específica: Estabelece com base na metodologia 

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

dos Enfermeiros, 2011), para a avaliação do estado de saúde de uma comunidade, utilizei 

como metodologia o planeamento em saúde, pois só desta forma se conseguem ganhos 

em saúde. Para tal, após a elaboração de um diagnóstico de situação de saúde e a definição 
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e prioridades, no estágio anterior, pode dar seguimento com as restantes etapas do 

Planeamento em Saúde com a elaboração, realização e avaliação da Intervenção 

Comunitária “Quem quer ser saudável?”. Na USP pode desenvolver esta competência 

com a análise de indicadores de saúde para identificar as doenças mais prevalentes no 

ACeS, de forma a estabelecer prioridades até 2020. 

Tendo em conta que o papel do Enfermeiro na promoção e capacitação de grupos e 

comunidades com vista à consecução de projetos de saúde, “Contribui para o processo de 

capacitação de grupos e comunidades” (Ordem dos Enfermeiros, 2011), no decorrer do 

estágio pode colaborar no planeamento e execução da atividade desenvolvida pela UCC 

na Semana da Alimentação, elaborei um artigo para um jornal local sobre a temática “O 

cancro da próstata em Portugal”. E, na USP, com a elaboração de uma apresentação sobre 

a “A infeção associada aos cuidados de saúde”, focando a temática “Higienização das 

Mãos”. 

Considerando a relevância dos diferentes Programas de saúde e os objetivos estratégicos 

do Plano Nacional de Saúde, a maximização das atividades de âmbito comunitário são 

fundamentais para a obtenção de ganhos em saúde, desta forma “Integrar a coordenação 

dos Programas de Saúde de âmbito comunitário na consecução dos objetivos do Plano 

Nacional de Saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2011) é uma forma de obter ganhos em 

saúde. Consegui desenvolver esta competência com a elaboração do projeto de 

intervenção comunitária, uma vez que os temas abordados alimentação saudável, 

atividade física e consumo de tabaco, fazem parte dos programas prioritários 

desenvolvidos pela DGS. 

A produção de dados de indicadores de saúde é essencial para a tradução dos benefícios 

em saúde, criando um perfil epidemiológico de uma área geodemográfica, monitorizar os 

fenómenos de saúde de uma população com vista ao estabelecimento de uma evolução 

prognóstica, assim a competência “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de 

âmbito geodemográfico” (Ordem dos Enfermeiros, 2011), foi conseguida com as 

atividades realizadas no estágio na USP, colaborei no Estudo de Monitorização de 

Satisfação dos utilizadores das Unidades Funcionais dos Cuidados de Saúde Primários, 

promovido pela DGS com a colaboração da Faculdade de Economia de Coimbra e do 

Centro de Estudo e investigação em Saúde da Universidade de Coimbra, através da 

implementação de questionários na USF Fénix e USF Régua, participei na Avaliação do 
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Programa Nacional de Vacinação – avaliação anual 2017 do Aces e no Centro de 

Diagnóstico Pneumológico pude realizar despiste de rastreio de contacto relativamente a 

um caso de tuberculose. 

O estágio realizado nas duas unidades funcionais (UCC de Santa Marta de Penaguião e 

USP) foram essenciais para a aquisição de aptidões que me vão permitir ter uma prática 

de excelência como futura Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, uma vez que, todas as atividades desenvolvidas permitiram desenvolver 

as várias competências necessárias para a aquisição desse título. 
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4. Síntese conclusiva 

 

A ação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Publica é 

centrada na comunidade. Dessa comunidade pretende-se focar as mudanças no perfil 

demográfico, nos indicadores de morbilidade e a emergência das doenças crónicas, que 

se traduzem em novas necessidades de saúde, de forma a dar resposta na resolução dos 

problemas colocados pela comunidade, no sentido de formar uma sociedade forte e 

dinâmica (Ordem dos Enfermeiros, 2010). 

Tanto no desenvolvimento deste Estágio como na elaboração do presente relatório foi 

estabelecida como linha orientadora a metodologia do planeamento em saúde, com a 

implementação das suas etapas de forma contínua e organizada, tendo como referência as 

competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública. 

O planeamento em saúde deve ser cíclico, fundamentado, promover parcerias e avaliado 

de forma a reformular projetos, definindo as melhores estratégias que vão de encontro aos 

problemas de saúde identificados, tendo como objetivo a melhoria da saúde das 

populações.  

Como o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública tem por 

base a metodologia do planeamento em saúde, adquire competências que lhe permite o 

desenvolvimento de atividades de capacitação comunitária em grupos, no sentido de 

manter e promover a saúde dando a informação necessária para que os indivíduos, 

famílias e comunidades em consciência adquiram os melhores comportamentos para a 

sua saúde. 

Os objetivos definidos para esta unidade curricular foram atingidos na sua maioria com a 

implementação do projeto de intervenção que permitiu consolidar a intervenção 

comunitária junto de um grupo de trabalhadores. A atividade desenvolvida foi realizada 

com o intuito dos trabalhadores adquirirem conhecimentos para optarem por escolhas nos 

seus comportamentos que melhorassem os seus estilos de vida, nomeadamente nas 

temáticas: hábitos alimentares, pratica de atividade física e cessação tabágica, de forma a 

se obter ganhos em saúde. 

O desenvolvimento deste projeto de intervenção permitiu dar respostas aos problemas e 

necessidades em saúde identificadas nestes trabalhadores, e os dados recolhidos 
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permitiram estudar as mudanças em relação aos estilos de vida, que ocorreram na amostra, 

bem como relacionar os estilos de vida com o bem-estar psicológico. Esta atividade surgiu 

através de uma perspetiva de abordagem abrangente e integrada na fundamentação das 

práticas em enfermagem comunitária.  

A elaboração deste relatório de estágio elaborou-se como um trabalho de dissertação 

tendo como objeto de estudo uma problemática identificada no contexto da prática de 

enfermagem comunitária. 

Ao longo do estágio surgiram algumas dificuldades, nomeadamente com a 

disponibilidade para conciliar a vida laboral com o desenvolvimento do estágio, nas 

unidades de saúde, no entanto, foram superadas com a disponibilidade e a interajuda dos 

profissionais de saúde. 

Considero ter atingido os objetivos inicialmente propostos, ultrapassando os obstáculos 

sentidos, que tornou muito mais enriquecedor quer a nível pessoal como profissional. 

Desta forma, superando as dificuldades que num processo de aprendizagem, sempre 

ocorrem, e com a colaboração das Enfermeiras Orientadoras e da Professora, considero 

que consegui atingir os objetivos inicialmente propostos e que este processo de 

aprendizagem foi muito enriquecedor quer a nível pessoal como profissional. 

Ficando sempre a ressalva que ainda há muito trabalho a fazer no sentido da melhoria da 

aprendizagem e desenvolvimento das competências específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária. 
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Apêndice A 

Parecer da comissão de ética da ARSN 
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Apêndice   B 

Parecer do diretor executivo do ACeS 
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Apêndice C 

Autorização da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 
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Apêndice D 

Instrumento de recolha de dados 
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Apêndice E 

Autorização para o questionário FANTASTICO 
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Apêndice F 

Autorização do Questionário Bem-estar psicológico versão reduzida 
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Apêndice G 

 Consentimento Informado  

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorrecto ou que não está 

claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira 

assinar este documento. 

Quem irá realizar esta investigação, metodologia e ética do projeto é a mestranda em Enfermagem 

Comunitária, sendo orientada pela Professora Doutora Conceição Rainho da UTAD – Escola Superior de 

Saúde e a Doutora Maria Emília Lopes Gonçalves Sarmento. 

Deste modo peço a sua colaboração na participação desta pesquisa que tem como objetivo conhecer os 

estilos de vida e bem-estar psicológico dos trabalhadores do município de Santa Marta de Penaguião: 

estudo longitudinal. 

Não é necessária sua identificação, mas caso for do seu interesse conhecer os resultados desta pesquisa, 

mande e-mail para monia_ribeiro@hotmail.com e os mesmos serão repassados. O sigilo sobre dados 

pessoais de saúde é uma imposição de ordem legal e ética, visando preservar a integridade física, 

psíquica, moral e social dos participantes.  

Conto com sua participação para o aprofundamento do conhecimento sobre dos estilos de vida e o bem-

estar psicológico dos trabalhadores do município de Santa Marta de Penaguião e as relações do estilo de 

vida e perceção de bem-estar na busca de hábitos e atitudes mais saudáveis para a vida de todos. 

Solicito a gentileza de preencher todos os campos do questionário para que sua colaboração seja 

realmente válida. Ao dedicar 10 minutos respondendo as questões a seguir, você estará ajudando de forma 

significativa a melhor compreendermos os estilos de vida e o bem-estar de si mesmo e dos seus colegas. 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

Atenciosamente, 

Mónia Ribeiro 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 

recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste 

estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão 

utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas 

pelo/a investigador/a. 

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … … 

 Data: ……  /……  /……….. 
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