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4.2. Unidade de Monitorização de Indicadores em Saúde (UMIS) 

 

As Escolas de Enfermagem/Saúde que integram as instituições do ensino superior públicas existentes na região do 

Alentejo e Lezíria, e considerando o Regulamento Específico – Sistema de Apoio a Parques de Ciência e Tecnologia e 

Incubadoras de Empresas em Base Tecnológica, vêm propor a criação de uma unidade de monitorização de 

indicadores em saúde, que monitorize os determinantes de saúde na população residente, na área geográfica 

abrangida pela rede. A UMIS enquadra-se no LIDS, podendo caraterizar-se pela itinerância de uma unidade móvel, 

que permita responder aos objetivos propostos, e de que se destacam na ficha seguinte, o objetivo geral e os 

objetivos específicos, bem como a caraterização geral da Unidade (UMIS), a que se seguem as fichas de projetos 

específicos, já em curso ou em fase de planeamento. 

A informação relativa a esta unidade encontra-se disponibilizada na página da internet da ESSS 

(www.essaude.ipsantarem.pt) ou em publicações decorrentes da investigação realizada. 

As atividades da UMIS (adiante designada unidade) organizam-se em diferentes fases que a seguir se caraterizam 

genericamente e se operacionalizam nos designados subprojectos, conforme fichas respetivas, que se apresentam 

na sequência da caraterização global da unidade. 

 

4.2.1. SUBOPERAÇÃO SAÚDE - MONITORIZAÇÃO DOS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE  

 

Âmbito da 
Unidade 

Monitorização dos Determinantes Sociais da Saúde na área geográfica abrangida 

Tema Indicadores de saúde da população residente na área geográfica abrangida 

Objetivo geral 
Caraterizar os determinantes sociais de saúde na população residente na área geográfica 
abrangida, mobilizando a informação disponível nas instituições estatutária e legalmente 
competentes 

Objetivos 
específicos 

 Monitorizar os determinantes sociais de saúde na população residente na área 
geográfica abrangida; 

 Medir os indicadores de saúde associados à epidemiologia das doenças crónicas 
(diabetes, obesidade, hipertensão arterial) entre outros, na população residente na 
área geográfica abrangida, com recurso a instrumentos de base tecnológica; 

 Promover a Inovação, a Investigação e Desenvolvimento, em articulação com as 
unidades de investigação intra e inter-redes dos referidos instrumentos de base 
tecnológica; 

 Apoiar as atividades de promoção de saúde da responsabilidade das instituições 
educativas de todos os níveis e instituições prestadoras de cuidados de saúde. 

Métodos e 
técnicas 

 Dos objetivos apresentados emergem duas orientações para o desenvolvimento do 
trabalho no âmbito da UMIS, uma mais direcionada para a investigação e outra para a 
extensão à comunidade. 

 São mobilizados essencialmente como métodos e técnicas, os utilizados nos domínios: 
o Investigação científica aplicada (caraterizados especificamente em cada 

um dos projetos apresentados) 
o Planeamento em saúde (caraterizados em cada um dos projetos 

apresentados) 

 De forma integrada, consideram-se seis dimensões que integram a matriz proposta 
pela Direção Geral da Saúde (Demografia, Estado de Saúde e seus determinantes, 
Cuidados de Saúde - Serviço Nacional de Saúde, Recursos Humanos e Necessidades de 
Cuidados de Saúde e Despesas de funcionamento da Saúde), enfatizando o que 
designamos por transição epidemiológica e que se constituem como orientadores ao 
desenvolvimento de trabalho piloto em ambos os domínios, na área geográfica da 
Escola Superior de Saúde do IPS, de acordo com cronograma que se integra na 
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presente ficha. 

 Dada a natureza multidimensional dos processos de saúde/doença e mobilizando as 
diferentes perspetivas que permitem construir o conhecimento, prevemos o recurso e 
a utilização de metodologias e técnicas multiformes, suportadas na triangulação entre 
métodos e técnicas, suportada numa perspetiva paradigmática de abordagem 
quantitativa e qualitativa (mista). 

 Recorreremos ao tratamento e análise de séries estatísticas de dados, aqui 
considerados como secundários, porque serão sinalizados junto de organismos 
nacionais e internacionais, que permitam a comparabilidade e a análise prospetiva dos 
mesmos. 

 A utilização da fenomenologia e da etnometodologia, constitui-se igualmente como 
orientação para a construção de uma atitude compreensiva e construtiva em torno 
dos fenómenos singulares dos referidos processos de saúde/doença. 

 Serão mobilizadas as técnicas inerentes à georeferenciação, considerando a correlação 
entre a população inscrita nos serviços de saúde e a população não inscrita e como tal 
a que se constitui em maior risco de saúde. 

Equipamentos e 
recursos 
materiais - 
existentes 

 Espaço físico (com aproximadamente 59 m2 / Sala de Informática), 5 computadores, 1 
scanner; 2 impressoras, uma fotocopiadora, programa estatístico de análise de dados 
quantitativos SPSS versão 22 (statistical package for social sciences) e para dados 
qualitativos SPSS 4 (IBM SPSS text analysis for surveys).  

Equipamentos e 
recursos 
materiais - a 
adquirir 

 Nvivo10 (qualitative data analysis software); EndNote X7 (software gerenciador de 
bibliografias). 

 Equipamento OCR (software de reconhecimento de texto) para leitura e apoio ao 
tratamento de inquéritos; aquisição sistema informático para carregamento de dados dos 
inquéritos à distância, via web, por suporte SQL ou outro;  

 Terminais para carregamento de dados/respostas à distância, tipo PDA; 

 Aquisição sistema informático para consolidação e tratamento de dados à distância, via 
web, por suporte SQL ou outro; 

 Aquisição de aplicação SurveyMonkey para preenchimento e apoio ao tratamento de 
questionários on-line;  

 Aplicação informática de apoio à construção de cenários e à tomada de decisão; 

 Serviços de fotocópias, reprodução, encadernação e disseminação da 
informação/publicidade. 

 Unidade móvel de monitorização de indicadores de saúde. 

Orçamento 
(equipamento a 
adquirir e 
recursos 
humanos) 

 
VER PONTO 5 
 

Recursos 
humanos - 
Investigador 
responsável 

José Amendoeira, RN, Msc, PhD, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 
jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
 

Recursos 
humanos - 
Colaboradores  

Isabel Barroso, RN, MSc, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2888790180503524  
Maria Teresa Coelho, RN, MSc, IPS/ESSS 
Irene Santos, RN, MSc, IPS/ESSS 
Maria do Carmo, RN, MSc, IPS/ESSS, Curriculo DeGois: 
https://curriculum.degois.pt/index.jsp?update=true2657439084988274  
Hélia Dias, RN, MSc, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=7802076726733309  
Regina Ferreira, RN, MSc, IPS/ESSS 
Celeste Godinho, RN, MSc, IPS/ESSS, Curriculum DeGois: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1066092329120791      
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Alcinda Reis, RN, MSc, IPS/ESSS 
Ana Spinola, , RN; MsC, IPS/ESSS 
Mário Silva, RN, MSc, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=6011220300363102  
Marta Rosa, RN, MSc, IPS/ESSS 
Clara André, RN, MSc, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5963240146367123  
Anabela Cândido, RN, MSc, IPS/ESSS 
Cassilda Sarroeira, RN, MSc, IPS/ESSS 
Maria Rosário Pinto, , RN; MsC, IPS/ESSS 
Nuno Martins, MSc, IPS/ESSS 
Olímpia Cruz, RN, MSc, IPS/ESSS   
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9831753397313271    
Conceição Santigo, RN, MSc, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4221029919497960  
Teresa Carreira, , RN; MsC, IPS/ESSS 
Fátima Cunha, RN; MsC, IPS/ESSS 
Gina Marques, , RN; MsC, IPS/ESSS 
Cláudia Urbano,PhD, IPS/ESSS 

Recursos 
humanos - 
Técnicos 

Bolseiros, assistentes de projeto  
Técnico de informática (website) – Hélio Espinha (Gabinete de Apoio Tecnológico e 
Informático – GATI) e monitor de investigação Nelson Mendão  

Recursos 
humanos - 
Estudantes 

Bolseiros, Aplicadores de inquéritos/recolha e carregamento de dados 
Dois Monitores de Investigação, Carolina Rei e Emanuel Campus, desde março de 2013 (o 
segundo rescindiu contrato em Agosto 2013). Iniciou atividade como monitor de 
investigação o enfermeiro Nélson Mendão, a partir de 2 de dezembro de 2013. 

Calendarização 
Recalendarização necessária, dado o período de início do projeto e a orientação que tem vindo a 
ocorrer essencialmente para a intervenção nas escolas, tendo-se reiniciado a orientação para a 
investigação desde o início do ano de 2013 (Justificação para todos os projetos) 

Descrição 2010 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Estabelecimento de 
protocolos e parcerias 

            

Constituição de equipas de 
investigação 

            

Desenho dos projetos de 
Investigação 

            

Planeamento de atividades 
de extensão à comunidade 

            

Desenvolvimento de 
atividades no âmbito da EPS 

            

Descrição 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Caraterização dos 
determinantes sociais de 
saúde 

            

Caraterização dos 
Indicadores epidemiológicos 

            

Iniciar colheita de dados 
fontes secundárias 

            

Elaborar Diagnóstico de 
situação no âmbito dos 
indicadores de saúde 
universais 

            

Desenvolvimento de 
atividades no âmbito da EPS 

            

Descrição 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de inquéritos por 
grupo de projetos 

RECALENDARIZADO PARA 2014 

Aplicação inquérito Proj 1            

Aplicação inquérito Proj 2             

Aplicação inquérito Proj 3             

Aplicação inquérito Proj 4             

Aplicação inquérito Proj 5             

Tratamento dados Proj 1             
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Desenvolvimento de 
atividades no âmbito da EPS 

            

Descrição 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aplicação inquérito Proj 4             

Aplicação inquérito Proj 5             

Tratamento dados Proj 2             

Tratamento dados Proj 3             

Tratamento dados Proj 4             

Tratamento dados Proj 5             

Conferência Internacional 
EPS 

            

Construção dos relatórios             

Apresentação dos resultados         Por Projeto R.F.  

Desenvolvimento de 
atividades no âmbito da EPS 

        
 

  

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração dos Inquéritos (por 
projeto) 

Proj1 
Proj3 
Proj6 

Proj2 
Proj4 
Proj5 

      
  

  

Aplicação inquérito Proj 1 (IS)             
Aplicação inquérito Proj 2 (EPS)             
Aplicação inquérito Proj 3 (EPS)             
Aplicação inquérito Proj 4 (GS)             
Aplicação inquérito Proj 5 (GRT)             
Aplicação inquérito Proj 6 (SIM)             
Tratamento dados Proj 1             
Tratamento dados Proj 2             
Tratamento dados Proj 3             
Tratamento dados Proj 5             
Tratamento dados Proj 4             
Tratamento dados Proj 6             

Conferência Internacional 
EPS 

        
  

  

Construção dos relatórios             

Apresentação dos resultados             

Desenvolvimento de 
atividades no âmbito da EPS 

        
  

  

 

Entidades 
parceiras 

 Câmaras Municipais (Lezíria do Tejo)  

 Comunidades Intermunicipais (Lezíria do Tejo)  

 Hospitais da área de influência da Escola 

 Centros de Saúde da área de influência da Escola 

 Centros / Unidades de Investigação 

 Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo do ensino básico (Lezíria do Tejo) 

 Escolas Secundárias 

 Centro de Formação da Lezíria Oeste 

 Centro de Formação do “Ribatejo” 

Âmbito 
geográfico 

 Lezíria do Tejo (NUT II) 

Resultados 
esperados  - 
Considerando o 
atraso na 
concretização do 
desenvolvimento 
dos projetos após 
aprovação dos 
mesmos, bem como 
o início efetivo do 
desenvolvimento do 
trabalho a partir de 
setembro de 2012, 
com apoio de 
monitores de 
investigação apenas 
a partir de março de 

 
Designação Unidade Valor* 

Câmaras Municipais envolvidas nos projetos  n.º  4 

Concelhos envolvidos nos projetos  n.º  4 

Docentes envolvidos nos projetos n.º 24 

Aplicação de inquéritos Proj1 n.º Fatores para não aplicação: 
- Aquisição de Unidade Móvel 
de Saúde não concretizada 
- Recalendarização das ações, 
decorrentes da data de 
aprovação dos projetos 
- Início das 1ªs fases apenas em 
Setembro de 2012 

Aplicação de inquéritos Proj2 n.º 

Aplicação de inquéritos Proj3 n.º 

Aplicação de inquéritos Proj4 n.º 

Aplicação de inquéritos Proj5 n.º 

Entrevistas a informantes chave n.º 50 – Mobilizando as 

entrevistas, inquéritos e 
narrativas dos diferentes 
projetos 

Estudantes envolvidos no apoio ao projeto n.º Por ano curricular e EC (II, VI e 
VII), num total de 400 

Estudos de investigação/relatórios finais n.º 8 – Relatório EPS- promoção 

de estilos de vida saudável e 
EPS – Condições de Prevalência 
e Prevenção da Obesidade; 
Relatório de Progresso dos 
Indicadores de Saúde do 
Concelho de Santarém. 
Relatórios Anuais da UMIS e 
Relatórios de Investigação, 
periodicidade anual – 
disponíveis na página oficial 
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2013, alguns dos 
resultados 
esperados 
começaram a 
verificar-se em 2013 
e outros só em 
2014, 
nomeadamente os 
que se referem à 
aplicação de 
inquéritos. 

Reuniões de trabalho/ações de formação de colaboradores n.º 64, considerando os quatro 

anos e os seis projetos. 
Apresentação de trabalhos em congressos científicos n.º 104 – comunicações com 

peer review/ comunicações 
livres e conferências por 
convite, ao longo dos anos dos 
projetos 

Brochuras e/ou cartazes distribuídos n.º 500 – Não fazemos 

habitualmente, mas em termos 
de cálculo, poderíamos 
inventariar os panfletos que são 
utilizados pelos estudantes nos 
EC II, VI e VII  

Notas de imprensa produzidas n.º 7 – 2 peças TVCiência; 3 

Newsletter; 2 peça radiofónica. 

Organização de eventos científicos n.º 4 – Seminário Teórico-

metodológico (2013/2014); 
Conferência Internacional – 
Investigação em Enfermagem 

N.º participantes nas ações de formação n.º 200 

Publicações – artigos científicos n.º 3/Ano 

Publicações – livros ou manuais n.º 2 
 

Indicadores de 
realização 

Designação Unidade* Valor** 

Cobertura da população sob monitorização dos indicadores de saúde % 100 

Cobertura da população escolar do concelho de santarém em ações de promoção da 
saúde (alimentação e obesidade/sexualidade/consumos nocivos e dependências - 
ensino não superior) 

% 100 

Concelhos abrangidos por ações de monitorização da saúde (unidade móvel) n.º 4 

N.º de projetos de promoção da saúde apoiados e envolvidos n.º 2 

Cobertura das populações-alvo na capacitação para a saúde (adesão a regime 
terapêutico/gestão da doença crónica) 

% 50/a partir de 2014 

   
 

Observações   

* Dependendo dos resultados dos estudos;  
**Os valores indicados são estimativas e requerem a manutenção de todas as condições 
propostas para poderem ser concretizados. (Razão pela qual, não tendo sido criada a maioria das 

condições, referidas antes, difícil foi concretizar os resultados previstos, nalgumas das dimensões, 

embora outras tenham sido superadas). 
No que concerne à produção empírica e científica, considera-se a mesma referenciada em 
cada ano e na ficha de caracterização do respetivo projeto específico. Especificam-se as 
temáticas mais gerais, na ficha presente. 
 
Produção científica e empírica na área:1 
 
- Amendoeira, (2014) “Investigar para conhecer. Vinte anos a fazer caminho…” Conferência 
nas XX Jornadas de Cardiologia de Santarém - http://umis.ipsantarem.pt/wp-
content/uploads/2014/10/10.pdf 

Amendoeira, (2014) “A Enfermagem nos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde”, 10 
Setembro - http://umis.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/10/2.pdf 

Relatório 2010 

De acordo com o calendarizado para o ano em referência, as diferentes ações foram 

concretizadas nomeadamente o estabelecimento de protocolos, constituição de equipas de 

investigação, desenho dos projetos, aqui por referência à Escola Promotora de Saúde – 

promoção de estilos de vida saudável; Escola Promotora de Saúde - Condições de 

Prevalência e Prevenção da Obesidade e Indicadores de Saúde da População do Concelho de 

                                                           
1 As comunicações, abstracts e artigos estão enquadrados no projeto de investigação e desenvolvimento: Parque de Ciência e 

Tecnologia do Alentejo - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (Unidade de Promoção da Atividade Física e Saúde – 

título do estudo), apresentado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e pela Escola Superior de Saúde de 

Santarém (ESSS) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), cofinanciado por fundos nacionais através do Programa Operacional 

do Alentejo 2007-2013 (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Investigador responsável: Professor Adjunto Mário Silva (MsC). 

Coordenador da Unidade: Professor Coordenador José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins (PhD) 
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Santarém. 

Foram desenvolvidas as atividades decorrentes da identificação das necessidades 

identificadas nos diferentes agrupamentos escolares, escolas parceiros (Atividades descritas 

no Relatório operacional da UMIS 2010-2012). 

No âmbito desta ficha de projeto relativo à UMIS, enquadrando os objetivos da unidade e a 

globalidade dos projetos, foram corrigidos os nomes dos docentes e outros colaboradores, o 

número de estudantes e os nomes dos monitores de investigação. 

Relatório 2011 

Deu-se início à caraterização dos determinantes sociais de saúde, recorrendo a indicadores 

epidemiológicos, com recurso a fontes secundárias, nomeadamente a bases de dados que 

permitiram a adequada aferição dos indicadores considerados universais, constituindo-se 

para o efeito uma base de dados geral, a partir da qual se elaboraram fichas de 

caracterização de cada um dos indicadores, por forma a permitir a adequada recolha de 

dados a partir de fontes secundárias. Dada a relevância em colher dados a partir da 

diversidade de fontes: Câmara Municipal de Santarém, caracterização Sociodemográfica; 

Hospital de Santarém, caracterização dos indicadores relacionados aos cuidados de saúde, 

incluindo os equipamentos, os cuidados prestados e outros indicadores e, o ACES Lezíria, 

com a mesma tipologia de indicadores, mas por referência aos cuidados de saúde primários. 

Iniciámos neste ano, a elaboração do Diagnóstico de situação no âmbito dos indicadores de 

saúde universais, identificando como principal dificuldade a do acesso aos dados tanto no 

Hospital de Santarém como no ACES Lezíria. Só no ano seguinte, foi possível dar 

continuidade a esta estratégia, após as devidas autorizações para acesso e utilização dos 

dados, essencialmente no domínio das organizações de saúde. 

O desenvolvimento de atividades no âmbito da Escola Promotora de Saúde, teve 

continuidade, sendo possível apreciar a descrição e análise das diferentes atividades no 

Relatório Operacional da UMIS 2010-2012. 

Relatório 2012 

Considerando as condições de desenvolvimento dos projetos e a sua aprovação formal 

referente ao final do 1º semestre de 2011; a interrupção de algumas atividades inerentes 

aos projetos no global no que concerne à metodologia de investigação, ocorreu uma 

recalendarização das diferentes ações para o ano de 2013, que se especificará em cada uma 

das fichas de projeto. 

À semelhança do referido para os anos anteriores, as atividades relacionadas com a Escola 

Promotora de Saúde foram desenvolvidas de acordo com as solicitações dos agrupamentos 

escolares/escolas da área de influência da ESSS. 

Relatório 2013 

Dada a especificidade das ações desenvolvidas no ano em referência e, considerados os 

pressupostos anteriores, especificaremos as ações desenvolvidas em cada uma das fichas 

caracterizadoras de cada um dos projetos. 

À semelhança do referido para os anos anteriores, as atividades relacionadas com a Escola 

Promotora de Saúde foram desenvolvidas de acordo com as solicitações dos agrupamentos 

escolares/escolas da área de influência da ESSS. 
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Plano 2014 

Confirmar que a atividade vai desenvolver-se em 2014; proponho que se continue a insistir 

na aquisição da Unidade Móvel de Saúde, bem como todo o plano de investimento que não 

seja possível concretizar, por referência à proposta que elaborei e apresentei. 

As atividades de recalendarização para 2014, foram incluídas no cronograma global, 

apresentado anteriormente, constituindo-se no conteúdo substantivo a este relatório 

Relatório Final 

(nov. 2014) 

Este relatório agrega a informação dos anos anteriores e do presente. Por forma á não 

repetição dos dados, a informação do global relativo ao presente ano consta da descrição 

em cada uma das seguintes fichas de projeto. 

Plano de Ação 

2015 – projeção 

1º semestre 

Considerando a informação nas fichas de projeto seguintes, apresentamos especificamente 

para cada projeto a projeção esperada para o 1º semestre de 2015. 

 

 

4.2.2. Suboperação Saúde - Indicadores de Saúde da População do Concelho de Santarém 

 

Âmbito do 
Projeto 

Caraterização do Perfil de Saúde da população residente no concelho de Santarém 

Tema Indicadores de Saúde da população de Santarém 

Objetivo geral Caraterizar o perfil de saúde da população residente no concelho de Santarém 

Objetivos 
específicos 

1. Identificar os determinantes de saúde na população residente na área geográfica 
abrangida, mobilizando a informação disponível nas instituições estatutária e legalmente 
competentes  
2. Medir os indicadores de saúde associados à epidemiologia das doenças crónicas, na 
população residente na área geográfica abrangida, com recurso à metodologia em uso pelas 
instituições vocacionadas para o efeito 
3. Promover a Inovação, a Investigação e Desenvolvimento, em articulação com as unidades 
de investigação intra e inter-redes, considerando nomeadamente a função investigativa da 
instituição parceira do ensino superior e das organizações prestadoras de cuidados de saúde, 
em articulação com as unidades de investigação acreditadas pela FCT 
4. Apoiar as atividades de promoção de saúde da responsabilidade conjunta das instituições 
prestadoras de cuidados de saúde e das instituições educativas de todos os níveis, relevando-
se a Escola Superior de Saúde como Escola Promotora de Saúde 

Enquadramento 

O projeto que se apresenta emerge do interesse conjunto de quatro instituições, que embora 
com missões e objetivos diferentes, apresentam como finalidade comum, contribuir para a 
melhoria das condições de saúde da população do concelho de Santarém. 
O ACES Ribatejo e o Hospital Distrital de Santarém, enquanto organizações prestadoras de 
cuidados assumem o estatuto de instituições onde ocorre por natureza a oferta dos cuidados 
de saúde e simultaneamente os contextos por excelência, nos quais a população procura os 
cuidados que considera essenciais à promoção, manutenção ou recuperação do seu estado de 
saúde. 
A Câmara Municipal de Santarém, enquadra a sua participação claramente numa dimensão 
social, procurando contribuir para o resultado final. 
A Escola Superior de Saúde, assume a sua missão de Instituição de Ensino Superior, com larga 
tradição de trabalho em cooperação com as organizações prestadoras de cuidados de saúde, 
essencial à formação de qualidade ao nível da formação pré-graduada, graduada e de 
aprendizagem a longo da vida, acrescendo nos últimos anos a relevância de se constituir 
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como Escola Promotora de Saúde, consubstanciada numa dinâmica escola meio, suportada na 
referida cooperação, mas assumindo claramente a responsabilidade social que decorre da sua 
missão e onde se inscreve a possibilidade de contribuir para o reforço de práticas em saúde 
baseadas na evidência, pelo que integra este grupo institucional, numa perspetiva de suporte 
e consultoria ao desenvolvimento da investigação que na área pretendida, valoriza 
essencialmente a intervenção das organizações prestadoras de cuidados de saúde - ACES 
Lezíria e Hospital de Santarém. 
A saúde enquanto domínio do conhecimento pode definir-se por referência a diversas 
dimensões, sendo que habitualmente existe uma tendência para a enquadrar numa 
perspetiva determinista, o que só por si conduz a uma visão incompleta e necessariamente 
distorcida da mesma. 
A compreensão da multidimensionalidade em saúde e da complexidade inerente ao conceito, 
enquadra-se no conhecimento pertinente das transições identificadas por relação a este 
fenómeno, essencialmente por referência ao pensamento complexo em saúde e de como esta 
dimensão surge e se desenvolve em todo o século XX. 
É necessário olhar cada vez mais para a saúde, não como um «estado relativo» que se 
carateriza por um elevado nível de abstração, mas sim como algo concretizável quando se 
reporta à dimensão singular da pessoa, construindo uma conceção de saúde para além da 
oposição à doença. 
Interessa trabalhar a saúde como contexto a partir da complexidade que lhe é inerente, onde 
o sujeito de cuidados (pessoa) necessita ter um estatuto de cada vez maior participação no 
processo de cuidados. 
Na segunda metade do século XX, as sociedades da área geocultural em que Portugal se 
integra, conheceram progressos importantes em quatro dimensões: Demográfica; Política; 
Médico-Científica e Sociocultural, bem como as consequências associadas ao que se pode 
designar por transição epidemiológica. 
É por isto cada vez mais essencial produzir conhecimento contextualizado, no âmbito dos 
determinantes da saúde (que podem ser categorizados como: comportamento pessoal e 
estilos de vida; influências na comunidade que podem manter ou prejudicar a saúde; 
condições de vida e de trabalho e acesso a serviços de saúde; e condições socioeconómicas, 
culturais e ambientais gerais) que permita aos profissionais intervir em situação, mobilizando 
a evidência científica e o recurso regular e contínuo ao conhecimento de base tecnológica. 
As últimas três décadas, em Portugal, foram de significativos ganhos em saúde. Mas também 
se acentuaram os problemas de saúde associados ao que se designa como determinantes de 
saúde, a que não são alheias as transições antes referidas. 
Neste âmbito, a mudança centrada no cidadão é a estratégia preconizada pelo Plano Nacional 
de Saúde, a que se atribui relevância pela valorização do bem estar da pessoa, numa 
perspetiva de qualidade de vida, atribuindo à saúde o estatuto de contexto singular. 
A qualidade de vida adquire relevância nesta conjuntura, situando-se no centro da discussão 
de natureza económica, social, cultural e política, que propõe uma nova prática - uma prática 
social centrada sobre a mudança para uma vida de melhor qualidade. 
As dificuldades e limitações no desenho e implementação de políticas públicas baseadas na 
evidência são bem conhecidas. Muito poucas das reformas mais importantes, em Portugal, 
foram precedidas de documentos de análise, evidenciando o conhecimento existente que 
fundamenta as decisões, estabelecendo resultados esperados, de forma objetiva e 
quantificada, estabelecendo a forma a adotar para avaliar o impacto dessa reforma ou ainda 
beneficiaram de debate técnico e público alargado. A ausência destas linhas de referência 
compromete severamente a monitorização e avaliação prospetiva e enfraquece a 
implementação. 
Considera-se existir com a atual reforma dos cuidados de saúde primários, uma orientação 
clara para um redimensionamento da natureza da conceção, da administração e da prestação 
de cuidados, que valoriza as premissas anteriormente assumidas, de valorização do cidadão, 
dos grupos e das comunidades, no que concerne à participação ativa na construção das 
respostas mais adequadas às necessidades de cuidados de saúde, suportadas estas numa 
clara preocupação das instituições em responder cada vez melhor às mesmas, relevando-se a 
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natureza específica da missão, de que decorre a evidência de dados e mecanismos de 
monitorização dos mesmos, de forma sistematizada de que são exemplo aqueles produzidos e 
regularmente disponibilizados pelas entidades que legal, estatutária e juridicamente possuem 
atribuições e competências para o efeito: as organizações prestadoras de cuidados de saúde. 
A leitura do conceito de saúde da OMS (1947), pode ser tido como um conceito positivo que 
acentua os recursos sociais e pessoais, assim como as aptidões físicas. Adquire assim uma 
dimensão cultural que Leininger (1984) considera como um estado de bem-estar, 
culturalmente definido, avaliado e praticado e que reflete a capacidade que os indivíduos (ou 
grupos) possuem para realizar as suas atividades quotidianas, de uma forma culturalmente 
sensível e satisfatória. 
Pender (1996) vai mais além quando afirma que nem todas as pessoas que não têm doença, 
são saudáveis por igual, acrescentando que, para muitas, são mais os “modos de vida” que 
integram elementos de ação individual e coletiva na construção dos determinantes de saúde 
e não as «situações patológicas» que definem a saúde. 
Considerando esta perspetiva, a noção que as pessoas têm de saúde pode variar entre 
indivíduos de vários grupos etários, género, etnias e culturas, sendo a saúde um modo de 
estar que as pessoas definem em função dos seus valores, das suas crenças, dos seus 
conhecimentos e do seu estilo de vida. 
As diferentes abordagens à saúde podem ser sintetizadas por duas perspetivas básicas: o 
modelo biomédico e o modelo social da saúde. Enquanto o primeiro evidencia o papel dos 
cuidados de saúde em evitar, resolver ou mitigar os efeitos da doença, o modelo social terá 
uma perspetiva suportada num paradigma complexo, orientado para a compreensão da 
complexidade em saúde. 
É na conjugação destes pressupostos que o presente projeto se insere, procurando 
claramente mobilizar a qualidade dos dados produzidos pelas instituições prestadoras de 
cuidados de saúde, introduzindo na análise e tratamento dos mesmos a dimensão da 
investigação que permita, questioná-los numa perspetiva da construção de uma melhor 
evidência científica, para além do tratamento estatístico, constituindo-se num contributo para 
o conhecimento mais profundo da realidade em que os profissionais atuam, uma vez que 
enquadram a sua intervenção em decisões baseadas no conhecimento científico produzido e 
mobilizado aos diferentes níveis do sistema, nomeadamente a conceção e a administração do 
mesmo. 
Enquadramento nas Prioridades para 2011 
A epidemiologia assumiu um papel importante no desenvolvimento de uma visão da saúde, 
para além de conceito oposto a doença, mais evidente “nas sociedades que fizeram uma 
«transição epidemiológica» caraterizada pela evolução das doenças crónicas e degenerativas 
de populações envelhecidas, que substituíram as doenças infetocontagiosas, o que levou os 
cuidados de saúde a evoluírem do «curar» (cure) para o «cuidar» (care)”. A componente 
social associada ao conceito de saúde, embora não sendo completa novidade, veio reforçar a 
mudança que já se adivinhava. 
De acordo com a I Fase do estudo, é imperativa a definição de indicadores, que assumimos a 
partir da matriz proposta pela Direção Geral da Saúde.  
Esta matriz é organizada em seis dimensões: Demografia, Estado de saúde e seus 
determinantes, Cuidados de Saúde - Serviço Nacional de Saúde, Recursos Humanos, 
Necessidades de Cuidados de Saúde e Despesas de Funcionamento da Saúde. 
 

Métodos e 
Técnicas 

De acordo com a proposta em elaboração no âmbito da caraterização do perfil de saúde da 
população do concelho de Santarém, pelo ACES Ribatejo a Escola Superior de Saúde, 
enquanto instituição do ensino superior integrando para o efeito a unidade de Investigação 
do Instituto Politécnico de Santarém e pelo coordenador do projeto como investigador 
principal do CIIS_UCP e investigador do CesNova, unidade acreditada junto da FCT com 
avaliação de Muito Bom, constitui-se como entidade responsável pelo desenho do projeto 
que se carateriza como um estudo de investigação, longitudinal e prospetivo a desenvolver 
em três fases distintas conforme caraterização seguinte, mobilizando para o efeito as 
competências multidisciplinares e multiprofissionais dos elementos da equipa de 
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investigação, enquanto profissionais que pertencem às diferentes organizações parceiras e 
nas mesmas desenvolvem atividades inerentes ao conteúdo do projeto, ou por competência 
própria ou delegada. 
Assume-se uma lógica de integração dos indicadores considerados como universais pelos 
organismos nacionais e internacionais (de que se relevam os assumidos pela Direção Geral da 
Saúde e que se anexam a este projeto), de forma a que como referido anteriormente, ocorra 
a produção de dados que possibilitem a comparabilidade e consequentemente o 
conhecimento mais adequado do perfil de saúde, constituindo-se como um contributo para 
decisões baseadas na evidência científica no que concerne às políticas de saúde em 
implementação no âmbito da atual reforma dos cuidados de saúde primários, mas onde se 
privilegia a filosofia da continuidade, a longitunidade e a proximidade de cuidados de saúde 
Mobilizando as diferentes perspetivas que permitem construir o conhecimento nesta 
temática, encontramos a possibilidade de utilização de metodologias e técnicas multiformes, 
suportadas na triangulação entre métodos e técnicas, bem como triangulação teórica, 
suportadas numa perspetiva paradigmática de abordagem quantitativa e qualitativa (mista), 
em que o tratamento e análise de séries estatísticas de dados (essencialmente na primeira 
fase do projeto) se revela essencial, mas onde a fenomenologia e a etnometodologia são 
essenciais para a construção de uma atitude compreensiva e construtivista a partir da 
complexidade inerente aos conceitos de saúde e doença (que carateriza a segunda fase do 
projeto). No âmbito do presente projeto esta complexidade é mobilizada a partir de 
conceções teóricas e metodológicas que não dependem, senão parcialmente, das dimensões 
biológica e fisiológica, ou seja, são também encaradas como entidades sociais, culturais, 
morais, políticas, éticas e estéticas, perspetivadas nos planos das culturas, representações e 
práticas que lhes dão significado e sentido, das experiências subjetivas e objetivas que 
moldam as circunstâncias de as viver, e dos modos de ação e de regulação que circunscrevem 
as suas formas de institucionalização. Assume, nesta perspetiva uma relevância que 
pretendemos se constitua claramente centrada nas necessidades em cuidados de saúde, 
identificadas não exclusivamente a partir dos profissionais, mas onde se evidencie a 
participação ativa das pessoas, grupos e da comunidade como produtoras de informação. 
Valorizam-se assim no presente projeto, o acesso à informação, a relevância dos direitos 
humanos, a interculturalidade que carateriza cada vez mais a nossa sociedade. A 
complementaridade entre o contributo do modelo biomédico e o do modelo social de saúde, 
adquire um valor cada vez mais importante, onde a doença é estudada numa perspetiva 
global, dizemos mesmo holística, considerando para além das dimensões genéticas e 
biológicas, o ambiente familiar e o meio onde vivem e onde trabalham as pessoas, se 
constituem como dimensões necessariamente enquadradoras da compreensão do bem estar 
e da qualidade de vida. Assiste-se nesta perspetiva à génese da saúde como resultado da 
relação da pessoa com o seu ambiente, que virá a constituir-se mais tarde como de extrema 
importância. 

Equipamentos e 
recursos 

materiais –
existentes 

 Espaço físico (com aproximadamente 59 m2 / Sala de Informática), 5 computadores, 
1 scanner; 2 impressoras, uma fotocopiadora, programa estatístico de análise de 
dados quantitativos SPSS versão 22 (statistical package for social sciences) e para 
dados qualitativos SPSS 4 (IBM SPSS text analysis for surveys). 1 computador (a 
partilhar) 

         • Nvivo10 (qualitative data analysis software); EndNote X7 (software gerenciador de 
bibliografias).  

 

Equipamentos e 
recursos 

materiais - a 
adquirir 

Terminais para carregamento de dados/respostas à distância, tipo PDA; 
Aplicação informática de apoio à GEOREFERENCIAÇÃO; Importante a aquisição deste 
material para 2014 

Orçamento Equipamento a adquirir e recursos humanos:  VER PONTO 5 

Recursos 
humanos - 

José Amendoeira, RN, Msc, PhD, IPS/ESSS 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 
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Investigador 
responsável 

jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
 

Recursos 
humanos - 

Colaboradores 

José Amendoeira, RN, Msc, PhD, IPS/ESSS (Coordenador) 
Equipa do Projeto: 
Nome                                           E-mail                                                                            Instituição 
José Amendoeira           jjpam2@gmail.com                                                                ESS/IPS 
Isabel Barroso                isabel.barroso@essaude.ipsantarem.pt                             ESS/IPS           
Teresa Coelho                teresa.coelho@essaude.ipsantarem.pt                              ESS/IPS 
Nuno Martins                nuno.martins@essaude.ipsantarem.pt                               ESS/IPS 
Maria António               maria.filipe@cm-santarem.pt                                               CMS 
Nelson Ferrão                nelson.ferrao@cm-santarem.pt                                           CMS 
Elizabete Luís                 elizabeteluis@srssantarem.min-saude.pt                           ACES LEZ                                          
Ilda Veiga                        ilda.veiga@hds.min-saude.pt                                                HDS 
Carlos André                   carlos.andré@hds.min-saude.pt                                          HDS 

Recursos 
humanos - 
Técnicos 

Bolseiros, assistentes de projeto  

Recursos 
humanos - 
Estudantes 

Bolseiros, Aplicadores de inquéritos/recolha e carregamento de dados – identificar alguns 
recém-licenciados e estudantes do 4º ano do 1º ciclo 
Monitor de investigação desde março de 2013, Carolina Rei 

Calendarização 

O projeto desenvolve-se em diferentes fases, que caraterizamos: 
I FASE – 1 ano 
1. Identificação/ Referenciação /Estabelecimento de protocolos/parcerias com as 
organizações prestadoras de cuidados de saúde e outras organizações parceiras da 
entidade promotora e consultora 
2. Constituição de equipa de investigação interdisciplinar integrando elementos das áreas da 
saúde, do social e da educação  
3. Caraterização dos determinantes de saúde a partir dos indicadores epidemiológicos e de 
morbilidade tendo por base a informação disponível nos sistemas de informação das 
organizações prestadoras de cuidados de saúde, mediada pela articulação com os indicadores, 
metodologias e dados divulgados pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo e outras instituições de 
nível nacional e internacional 
4. Colheita de dados, na perspetiva holística caraterizada no material e métodos, mobilizando 
indicadores universais para a caraterização do Perfil de Saúde, com relevância para os 
definidos pelo ACES Ribatejo (perfil de saúde) e Hospital Distrital de Santarém, no domínio da 
saúde e pela Câmara Municipal de Santarém no domínio dos equipamentos sociais (Carta 
social do Concelho de Santarém) 
II FASE – 1 ano 
1. Tratamento dos dados com recurso a técnicas e procedimentos utilizados pelos organismos 
responsáveis pela caraterização da saúde em Portugal, por forma a permitir a 
comparabilidade dos mesmos, constituindo-se estes como informação relevante a mobilizar 
pelos diferentes organismos envolvidos, nomeadamente as organizações prestadoras de 
cuidados de saúde 
2. Análise de dados e divulgação do Diagnóstico de situação, com atualização periódica, 
mobilizando as competências próprias e específicas de cada instituição parceira  
III FASE – 3º ano e seguintes* 
1. Consolidação das atividades previstas nas fases anteriores 
2. Construção e atualização de base de dados, com periodicidade bienal 
3. Desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento em articulação com os 
diferentes parceiros, nas áreas específicas identificadas pelo diagnóstico 
4. Serviço de consultoria às organizações prestadoras de cuidados de saúde, de âmbito social 
e educativas. 
5. Planeamento de ações integradas no âmbito do Plano Nacional de Saúde, sob a forma de 
intervenção de acordo com o normativo legal e missão institucional, de cada parceiro no 
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projeto. 
* Dadas as alterações das datas anteriormente definidas aquando da definição do 
calendário, a recalendarização permitirá concretizar a partir de 2014 
 

Descrição 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Estabelecimento de 
protocolo com a Direção 

Geral da Saúde 

  23  31        

Constituição de equipa de 
investigação 

             

Identificação de protocolos 
existentes e em 
funcionamento 

            

Referenciação de protocolos 
por instituição parceira 

            

Estabelecimento de novos 
protocolos 

            

Colheita de dados 
mobilizando indicadores 

universais para a 
caraterização do Perfil de 

Saúde 

            

Caraterização dos 
determinantes sociais de 

saúde 

            

Elaboração do Diagnóstico 
de Saúde da população do 

concelho de Str 

            

Tratamento dos dados             

Constituição do Comité 
Científico 

            

Análise de dados e 
divulgação do diagnóstico da 

situação 

            

Preparação da edição do 
relatório 

            

Apresentação do relatório             

Descrição 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Preparação da edição do 
relatório 

     
 

  
 

Pulicações de papers e 
comunicações 

           

Desenvolvimento de projeto 
de investigação com os 

diferentes parceiros, nas 
áreas identificadas pelo 

Diagnóstico 

            

Serviço de consultoria às 
organizações prestadoras de 

cuidados de saúde, de 
âmbito social e educativas 

            

Planeamento de ações 
integradas no âmbito do 
Plano Nacional de Saúde 

            

Descrição 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Pulicações de papers e 
comunicações 

            

Desenvolvimento de projeto 
de investigação com os 

diferentes parceiros, nas 
áreas identificadas pelo 

Diagnóstico 

            

Serviço de consultoria às 
organizações prestadoras de 

cuidados de saúde, de 
âmbito social e educativas 

            

Planeamento de ações 
integradas no âmbito do 
Plano Nacional de Saúde 

            

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração dos Inquéritos             

Aplicação inquérito Proj 1 (IS)             

Tratamento dados  Proj 1             

Preparação da edição do             

https://www.facebook.com/IPSantarem
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relatório 

Pulicações de papers e 
comunicações 

            

Desenvolvimento de projeto 
de investigação com os 

diferentes parceiros, nas 
áreas identificadas pelo 

Diagnóstico 

            

Serviço de consultoria às 
organizações prestadoras de 

cuidados de saúde, de 
âmbito social e educativas 

            

Planeamento de ações 
integradas no âmbito do 
Plano Nacional de Saúde 

            

Apresentação do relatório             
 

Entidades 
parceiras 

 Câmara Municipal Santarém  

 Hospital de Santarém 

 ACES Lezíria 

 Centros / Unidades de Investigação – UIIPS – CIIS(UCP) – CESNOVA(FCSH/UNL) 

 Agrupamentos escolares do concelho de Santarém 

 Centro de Formação do “Ribatejo” 

 Centro de Formação de Lezíria e Oeste 

Âmbito 
geográfico 

 Lezíria do Tejo (NUT II) 

Resultados 
esperados  - 
Validar com 
comentário 

produzido aquando 
da Operação UMIS 

(ficha de 
caracterização 

anterior). Os dados 
concretos 

encontram-se 
apresentados no 
documento Excell 

 
Designação Unidade Valor* 

Câmaras Municipais envolvidas nos projetos  n.º 1 

Concelhos envolvidos no projeto  n.º 1 

Docentes envolvidos no projeto n.º 4 

Aplicação de inquéritos  n.º 10% da população 
residente 

Entrevistas a informantes chave n.º 1% da população 
residente 

Estudantes envolvidos no apoio ao projeto n.º 100 

Estudos de investigação/relatórios finais n.º 1/1 

Reuniões de trabalho/ações de formação de colaboradores n.º 4/Ano 

Apresentação de trabalhos em congressos científicos n.º 5 

Brochuras e/ou cartazes distribuídos n.º 50 

Reuniões de trabalho/ações de formação de colaboradores n.º 2/Ano 

Notas de imprensa produzidas n.º 4 

Organização de eventos científicos n.º 1 

N.º participantes nas ações de formação n.º 250 

Publicações – artigos científicos n.º 2 

Publicações – livros ou manuais n.º 1 
 

Indicadores de 
realização 

Designação Unidade* Valor** 

Cobertura da população sob monitorização dos indicadores de saúde % 100 
 

Observações 

* Dependendo dos resultados dos estudos;  
**Os valores indicados são estimativas e requerem a manutenção de todas as condições 
propostas para poderem ser concretizados. (Vide nota produzido na 1º ficha de caracterização) 

 

Produção científica e empírica na área: 
 
Bibliografia 
ISBN2-8271-0989-1 2005 Amendoeira, José,Du besoin de protection à la confiance chez les 
professionnels de santé In: Balsa, Casimiro, Confiance et lien social, Fribourg. Academic Press 
Fribourg. Analisa se a importância da enfermagem no processo de mudança da submissão 
dos doentes à decisão médica, para um estatuto de parceiros dos primeiros, reflectindo 
sobre como podem os enfermeiros mediar, considerando que a enfermagem emergiu como 
uma sub-especialização da medicina 
ISBN9789720343739 2006 Amendoeira, José, Fontes e uso do conhecimento em 
enfermagem: a cooperação como estratégia. In: Roldão, Maria do Céu, Transversalidade em 
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http://europa.eu/
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educação e em saúde.Porto. Porto Editora 
ISBN972848567-0 2006 Amendoeira, José, Uma Biografia Partilhada da Enfermagem. 
Coimbra. Formasau  
ISBN9789720343730 2008 Amendoeira, José, Profissões e Estado: o conhecimento 
profissional em enfermagem In: Lima, Jorge Ávila de ; Pereira, Helder Rocha, Politícas 
Públicas e Conhecimento Profissional: A Educação e a Enfermagem em Reestruturação 
ISSN: 0873-8904 2009 Amendoeira, José, Ensino de Enfermagem Perspetivas de 
Desenvolvimento. 
1984/85 – Diagnóstico Sociocultural do Distrito de Santarém, 
Estudo 1 - redação da linha de estudo sobre a Habitação em cada concelho. 
1985/1989 - Coautor do Estudo 3 (Associações Culturais, Recreativas e Desportivas). Centro 
Cultural Regional de Santarém e apoio das Câmaras Municipais do Distrito. 
1991 - Ferrão, Humberto Nelson, “A Política do Espírito e o ressurgimento folclórico no 
Distrito de Santarém 1930/60”, in Temas de História do Distrito de Santarém, Comunicações 
ao Colóquio sobre História Regional e Local do Distrito de Santarém, 11 a 14/11/87, 
Santarém, E. S. E. Santarém, pp. 721-739, 1990; 
1999 – Ferrão, Humberto Nelson, “O Sociólogo na animação cultural, em contexto de 
mudança - Reflexões sobre uma experiência profissional autárquica”, pp. 71-89, in, Carreiras, 
H., Freitas, F., Valente, I., (Orgs.), Profissão Sociólogo, Associação Portuguesa de Sociologia, 
Lisboa, Celta Editora. 
1999 - Ferrão, Humberto Nelson, “Ranchos Folclóricos no Ribatejo: Estética, mercadoria e 
associativismo”, in Website, www.ces.fe.uc.pt/coloquio/espaco/ do Centro de Estudos 
Sociais, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, no âmbito do Colóquio 
Sociedade, Cultura e Política no Fim do Século: “A Reinvenção da Teoria Crítica”, Coimbra, 16 
- 17 de Abril de 1999, Painel “Os novos espaços públicos: identidades e práticas culturais”. 
2011 - Ferrão, Humberto Nelson, “Caneiras - Avieiros na Agricultura (as searas de tomate)” 
Instituto Politécnico de Santarém - (previsão). Edição no âmbito da candidatura da Cultura 
Avieira a Património Nacional 
1987 - Ferrão, Humberto Nelson, “O Folclore no Ribatejo: O Ribatejo nos anos 30/60 - 1ª. 
Aproximação”, in I Congresso de Folclore do Ribatejo 1987, Comunicações ...Santarém, Ed. 
Região de Turismo do Ribatejo, 1990; 
1989 – Ferrão, Humberto Nelson, “Ranchos Folclóricos: Que Associativismo? Deambulações: 
a técnica e a associativa”, e «Rancho Folclórico do Vale de Santarém: 15 anos (1975-1989) - 
Vicissitudes de um percurso num novo contexto», in II Congresso de Folclore do Ribatejo 
1989, Comunicações ...Santarém, Ed. Região de Turismo do Ribatejo, 1990; 
1991 - Ferrão, Humberto Nelson, e Cruz, Ana Sofia, Vale de Santarém: Os Trajes-tipo do 
princípio do século XX, pp. 71-95, in III e IV Congresso de Folclore do Ribatejo 1991-93 - 
Comunicações ... - Santarém, Região Turismo Ribatejo, 1994. 
1993 - Ferrão, Humberto Nelson, Outro modelo para um Congresso de Folclore - Proposta de 
realização dos Congressos em ciclos de 4 anos, in III e IV Congresso de Folclore do Ribatejo 
1991-93 - Comunicações ... - Santarém, Região Turismo Ribatejo, 1994. 
1995 - Ferrão, Humberto Nelson, “Como encarar o Folclore e os Ranchos Folclóricos do 
Ribatejo – Das concepções históricas nacionais e do trabalho de campo de Fernando Lopes 
Graça e Michel. Giacometti...”, pp. 166 – 180, in V Congresso de Folclore do Ribatejo, 1995, 
Comunicações ..., Região Turismo Ribatejo, Santarém, 1996. 
1999 – Ferrão, Humberto Nelson, “Ranchos Folclóricos no Ribatejo - Tradição e 
Modernidade: Práticas e Associativismo” e “Folclore, Folkshow, Fakelore, Folklorismus.. in VI 
Congresso de Folclore do Ribatejo, 1999, Comunicações ..., Região Turismo Ribatejo, 
Santarém. 
2003 - Ferrão, Humberto Nelson, “Dançar com a mais feia na casa da brincadeira”, in VII 
Congresso de Folclore do Ribatejo, 2003, Comunicações ..., Região Turismo Ribatejo, 
Santarém, 2007. 
2007 – Ferrão, Humberto Nelson, “RIBATEJO: do rancho de trabalhadores ao rancho 
folclórico - a construção social de novas práticas configuradas numa identidade regional” – 
(no prelo) 
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1991 - Ferrão, Humberto Nelson, «Associativismo e Folclore: Duas faces da mesma moeda», 
texto policopiado do 
I Congresso Internacional de Folclore - Festinatel 91, de 11 a 13/9/91, Lisboa, Ed. INATEL; 
Ferrão, Humberto Nelson, «Folclore e Turismo - Limites Estruturais e Ideológicos: no 
Ribatejo e em Portugal», texto policopiado do I Congresso Internacional de Folclore - 
Festinatel 91, de 11 a 13/9/91, Lisboa, Ed. INATEL; 
1988 – Ferrão, Humberto Nelson, “Caneiras - Avieiros na Agricultura (as searas de tomate)”, 
in Actas do I Congresso Português de Sociologia, ed. Associação Port. Sociologia. 
2000 - Ferrão, Humberto Nelson, “RIBATEJO: do rancho de trabalhadores ao rancho 
folclórico - a construção social de novas práticas configuradas numa identidade regional”, 
publicado in CD-Rom, IV Congresso Português de Sociologia, Celta Editora, 2001. 
http://www.aps.pt/cms/docs_prv/docs/DPR462df847445fb_1.PDF 2008 - Ferrão, Humberto 
Nelson, “Caneiras: pescadores avieiros e searas de tomate” 1º Encontro Nacional da 
Cultura Avieira, 8/9 Novembro08, Instituto Politécnico de Santarém - Santarém (no prelo). 
2011 - Ferrão, Humberto Nelson, Do Pescador Avieiro aos Novos Avieiros, comunicação 1º 
Congresso Nacional da Cultura Avieira, 7 e 9 de Maio10 - Santarém e Salvaterra de Magos, 
(no prelo). 
Filipe, Elisabete, Estudos Realizados 
• Caraterização social da população realojada no Bairro Municipal de Vale de Estacas - 
Março/89  

 Caraterização social da população realojada no Empreendimento Habijovem – 
Maio/1998 

• Caraterização social da população realojada no Bairro Municipal 16 de Março – Julho/1998 
• Proposta de critérios a adotar na emissão de rendas sociais das Habitações Municipais - 
Outubro/89  
• Proposta “ Intervenção da Autarquia na Área da Ação Social”- Abril 1995 
• Relatórios: - Intervenção técnica no Bairro Santa Isabel – Santarém (integrado no Projeto 
de Luta Contra a Pobreza - PISANT) - Maio/90 
- Procura de habitação social nas freguesias rurais do concelho de Santarém - Julho/90 
- Projeto de Intervenção nos Bairros Municipais de Santarém – Projeto HABIBAIRRO – 
Fevereiro/98 
• Projeto “ Crescer Cidadão” (Setembro de 2002 a Outubro de 2004) financiado pelo 
Programa de Iniciativa Comunitária EQUAL – - Coordenação de subprojetos operativos e 
integração na equipa da Parceria de Desenvolvimento – conceção de dois produtos ( 
validados por peritos) na área dos Percursos Integrados de Orientação e Formação. Produtos 
que funcionam como instrumentos facilitadores da empregabilidade – Guia Metodológico de 
Implementação e Funcionamento dos Centros de Apoio ao Conhecimento e Integração 
(CACI) e Portal de Emprego www.portalemprego.pt. 
- Colaboração na elaboração do Diagnóstico Social do Concelho em 2002 e 2009 – da 
responsabilidade da Empresa Logframe. www.cm-santarem.pt; 
- Colaboração no processo de recolha de informação (2009/2010) e apreciação final - 
emissão de parecer sobre a “Carta de Equipamentos Sociais do concelho de Santarém”, 
realizada pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano. www.cm-
santarem.pt; 
- Colaboração na elaboração do “Estudo de diagnóstico e caraterização da população 
imigrante e identificação Dos seus problemas 
Publicação de artigo científico 
-Amendoeira, J. e outros (2013). Determinantes sociais de saúde e compreensão dos 
indicadores de saúde numa população concreta. 
Comunicação de resultados de progresso 
Amendoeira, José; Barroso, Isabel; 2014. "A UMIS em Números", Trabalho apresentado em 
CONGRESSO INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: NOVOS DESAFIOS, In Publicação da 
Revista da UIIPS – março de 2014 - NÚMERO ESPECIAL DO CONGRESSO INVESTIGAÇÃO, 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: NOVOS DESAFIOS, Santarém. ISSN 2182-9608. 
http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/04/Revista-da-
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UIIPS_N1_Vol2_2014_RESUMOS.pdf  

Relatório 2010 Não existem dados a relatar, dado o projeto ter iniciado de forma concreta em 2011. 

Relatório 2011 

Foram corrigidos os nomes dos docentes, estudantes e monitores envolvidos no projeto. No 

ano em análise releva-se o estabelecimento de protocolo com a Direção Geral da Saúde, 

parceria de elevado interesse para o desenvolvimento e credibilidade do projeto. 

Considerando a natureza complexa do objeto de estudo, procedeu-se à constituição da 

equipa de investigação, com características interdisciplinares e interprofissionais, bem como 

a pertença às diferentes organizações parceiras por forma a garantir a qualidade da relação 

face ao conhecimento dos dados a colher, bem como à seleção das técnicas mais adequadas 

ao tratamento dos mesmos. 

Por forma a garantir os pressupostos anteriores, procedeu-se à Identificação de protocolos 

existentes e em funcionamento, atribuindo-lhes o estatuto de instrumentos de 

operacionalização do trabalho a desenvolver no âmbito das parcerias, não se identificando a 

necessidade de estabelecimento de novos protocolos. 

No presente ano deu-se início à colheita de dados mobilizando indicadores universais para a 

caraterização do Perfil de Saúde, a partir de uma matriz na qual se adaptaram os referidos 

indicadores universais, aos que se aplicam a uma população concreta.  

Procedeu-se ao início da caraterização dos determinantes sociais de saúde, a partir dos 

dados provenientes de fontes secundárias numa primeira fase, a saber Pordata e INE, 

permitindo elaborar o desenho que conduziu ao desenho da estratégia para a elaboração do 

Diagnóstico de Saúde da população do concelho de Santarém, a desenvolver nos anos 

seguintes. 

Relatório 2012 

No ano em referência e após a aprovação global do projeto, deu-se continuidade às 

atividades decorrentes da recalendarização assumida em 2011, continuando a enfatizar-se o 

desenvolvimento do projeto de investigação com os diferentes parceiros. Os colaboradores 

no projeto foram alterados por parte da Câmara Municipal de Santarém e do ACES Lezíria, 

tendo sido atualizados na ficha. 

Deu-se início à divulgação externa do projeto, através de comunicações e poster associadas 

à temática do mesmo, concretamente no Congresso de Investigação da UIIPS e do 

Matchmaking Research, no Instituto Politécnico da Guarda. 

Relatório 2013 

Pelas razões apontadas anteriormente e relacionadas com o acesso aos dados nas 

organizações parceiras, nomeadamente no ACES Lezíria e Hospital, tornou-se necessário 

negociar e definir os níveis de acesso, nomeadamente a dados que se constituíam como 

essenciais ao disgnóstico de situação, o que ocorreu no 1º trimestre de 2013. 

Deu-se continuidade à divulgação dos resultados do projeto, com a participação num 

seminário internacional organizado pelo CESNova (Centro de investigação associado a este 

projeto), onde ocorreu uma comunicação livre e a moderação do grupo de trabalho na área 

da saúde. 

Desta participação resultou uma publicação de um paper, publicado online no site do 
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CESNova. 

O relatório de progresso do diagnóstico de situação encontra-se em fase de finalização, 

prevendo-se a sua apresentação no primeiro trimestre de 2014. 

Plano 2014 

A presente atividade continuou a desenvolver-se em 2014;  

Completou-se a recolha de informação junto dos parceiros no que diz respeito ao perfil 

sociodemográfico do Concelho de Santarém e no que respeita às respostas dadas pelos 

serviços públicos de saúde (Centros de Saúde e Hospital) à população do concelho, indexada 

por grupos geográficos (freguesias de residência), demográficos (idade e sexo) e por 

programas de saúde e especialidades. Da informação recolhida é possível identificar padrões 

de acessibilidade aos cuidados de saúde e eventuais focos de barreira no acesso ao sistema.  

Foram apresentados os resultados preliminares do projeto no dia 06/02/2014, no Congresso 

de Investigação da UiIPS. 

A consolidação da informação recolhida permite estabelecer os critérios de amostragem e 

para a fase subsequente do projeto 2015, através da aplicação das metodologias 

quantitativas e qualitativas necessárias à exploração dos determinantes da saúde da 

população. 

Relativamente a esta e a outras atividades enquadradas na presente candidatura e na 

missão da ESSS, é de fundamental importância a aquisição da Unidade Móvel de Saúde. 

As atividades de recalendarização para 2014, foram incluídas no cronograma global, 

apresentado anteriormente. 

Plano 2015 

Projeção 1º 

semestre 

A principal atividade projetada para este período é a publicação do relatório final deste 

projeto. 

 

 

4.2.3. Suboperação Saúde - Gestão dos Regimes Terapêuticos na Diabetes e nas Doenças 
Cardiovasculares  

 

Âmbito do 
trabalho 

INDICADORES DE SAÚDE NO ÂMBITO DE PROCESSOS DE DOENÇA CRÓNICA 

Tema 
GESTÃO DOS REGIMES TERAPÊUTICOS NA DIABETES E NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

GRT (Projeto 5) 

Objetivo geral 
Avaliar as condições de gestão dos regimes terapêuticos em doentes com patologia Diabética 
Avaliar as condições de gestão dos regimes terapêuticos em doentes com patologia 
cardiovascular 

Objetivos 
específicos 

Identificar fatores facilitadores e dificultadores da gestão dos regimes terapêuticos na 
população em estudo 
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Elaborar programa de intervenção interdisciplinar e interprofissional no sentido da Auto 
capacitação das pessoas para a gestão dos regimes terapêuticos 

Métodos e 
técnicas 

Entrevistas a informantes chave 
Construção de base de dados 
Seminários de divulgação dos resultados preliminares 
Referenciação dos sujeitos de investigação a partir da identificação nas consultas de 
especialidade dos hospitais da área de influência da ESSS/IPS 
Utilização de instrumentos de investigação - Diabetes Health Profile (DHP)2;  
 “A pessoa, no seu dia-a-dia e apesar da informação existente e transmitida a todos os níveis 
da sociedade, continua a tomar decisões e a manter hábitos de vida por vezes menos 
adequados para a promoção de uma qualidade de vida saudável e de acordo com os seus 
problemas de saúde. Segundo o ICN (2010), a pessoa apesar de ter o conhecimento, as suas 
ações poderão não corresponder ao esperado. A promoção da informação adequada e a sua 
consciencialização face à mobilização da mesma, poderá não ser o suficiente para alterar 
comportamentos ou práticas. É imprescindível transmitir e reforçar frequentemente e de 
várias formas a informação necessária e pertinente no sentido da educação da sua saúde.  
Uma das dimensões identificadas nesta problemática, têm sido as questões relacionadas com 
a capacidade da pessoa ou familiar cuidador, gerir de forma adequada um regime terapêutico 
quer seja farmacológico ou não farmacológico, no sentido da manutenção da sua saúde. 
Segundo o ICN (2010) o problema de uma adesão terapêutica inadequada compromete a 
eficiência do sistema dos cuidados de saúde, assim como a responsabilidade dos profissionais 
de saúde nas tomadas de decisão face à promoção dos ganhos em saúde nas populações. 
Uma das formas de melhorar a adesão é a educação na auto-gestão, no sentido da 
envolvência da pessoa no seu próprio auto cuidado. 
Sabemos que um dos problemas na atualidade são as sucessivas transições sociais que têm 
vindo a decorrer a nível mundial e que se repercute na forma como cada ser humano as 
vivencia e cria estratégias para se adaptar às mesmas, sendo passíveis de se tornarem áreas 
de investigação, no âmbito do objeto de estudo da disciplina de enfermagem. 
Correia de Campos (2007, p.9) afirma “... As sociedades modernas investem na saúde, e não 
apenas no tratamento da doença. Promover a saúde é um investimento social estratégico 
porque o futuro estado de saúde do país tem um forte impato no desenvolvimento do país, e 
influencia o grau de desigualdade económica e social entre os nossos concidadãos…” 
Por outro lado, relevamos também as questões dos indicadores revelados pela Direcção Geral 
de Saúde (2002), referindo que as doenças cardiovasculares, cancro e outras (diabetes) são a 
principal causa de morbilidade e mortalidade, assim como as responsáveis por situações de 
incapacidade e perda de qualidade de vida, citando (DALYs1, European Health Report, OMS, 
2002) “…com expressão muito significativa no consumo de serviços de saúde (…) 
medicamentos e dias de internamento, representando, em 2000, a nível europeu, cerca de 
75% da carga da doença (burden of disease)”.  
Segundo Zagonel (1999), conhecer os padrões relacionados com a pessoa, permite ao 
enfermeiro avaliar, planear, intervir no âmbito da prevenção, promoção, com intervenções 
terapêuticas, face aos processos de transição, com o objetivo de ajudar a vivenciar estes 
processos de forma positiva. Refere ainda, que a melhor forma de implementar estas 
intervenções, é recorrendo às teorias de enfermagem. 
Para o conhecimento dos referidos padrões, é essencial a utilização de classificações 
internacionais, que possibilitem não apenas caraterizar, mas igualmente comparar dados. 
A classificação NIC (Nursing Interventions Classification), é uma das utilizadas definida como 
“um sistema abrangente e padronizado para classificar os cuidados realizados pelos 
enfermeiros. É um instrumento que descreve e define a base de conhecimentos para a clínica, 
para o ensino e para a investigação. 
Uma outra classificação importante para a conceção deste estudo é a NOC (Nursing Outcomes 

                                                           
2 Consultar - http://www.uc.pt/org/ceisuc/RIMAS/  
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Classification). Os resultados da pessoa constituem o critério com base no qual é julgado o 
sucesso de uma intervenção de enfermagem. Um resultado é definido como “um estado, 
comportamento ou perceção de um indivíduo, família ou comunidade, medido ao longo de 
um continuum, em resposta a uma intervenção ou conjunto de intervenções de enfermagem” 
A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) é um sistema de classificação que 
descreve os resultados sensíveis à intervenção de enfermagem. A NOC é um sistema para 
avaliar os efeitos dos cuidados de enfermagem como parte do processo de enfermagem. 
No que diz respeito aos estudos desenvolvidos no âmbito da gestão dos regimes terapêuticos, 
duas dimensões desta temática têm sido mobilizadas, a gestão ao nível do regime terapêutico 
quer farmacológico, quer não farmacológico, cuja centralidade tem sido essencialmente ao 
nível da pessoa em processo de saúde doença como a Diabetes, a Insuficiência Renal Crónica 
e a Hipertensão, no entanto existe uma outra dimensão que se encontra integrada na 
anterior, ou seja a adesão, onde também se têm desenvolvido alguns estudos centrados na 
pessoa e nos processos de avaliação deste fenómeno, quer em termos quantitativos, quer em 
termos qualitativos.” (Silva, 2011) 
“A Diabetes Mellitus causa cerca de 5% de mortes por ano, a nível global e é provável que 
aumente mais de 50% nos próximos 10 anos se não forem tomadas medidas urgentes, 
correspondendo o tipo 2 a cerca de 90% de todos os casos diagnosticados da doença. (OMS, 
2003). Entre 40 a 50% dos doentes com diabetes não seguem o seu regime terapêutico 
(Nagasawa et al., 1990) e um estudo estimou que cerca de 6 por cento das admissões 
hospitalares – quase 2 milhões por ano – podem estar relacionadas com a não adesão 
(Sullivan, Kreling & Hazlet; 1990). 
O autocuidado na diabetes é complexo e são vários os fatores que o influenciam; a 
simplificação dos fatores pode aumentar a prática de autocuidado das pessoas doentes e 
auxiliar os profissionais de saúde a estarem mais focalizados nos seus cuidados, para além de 
estar comprovada a sua vantagem num melhor controlo metabólico, melhor qualidade de 
vida e diminuição de custos com o seu tratamento (DAFNE, 2002). 
Assumindo a transição como conceito central da disciplina de Enfermagem e sendo esta 
caraterizada pela necessidade que as pessoas incorporem novos conhecimentos,  alterem 
comportamentos e, consequentemente, alterem a definição que possuem de si no novo 
contexto social (Meleis et al., 2000; Wilson, 1997), e reportando-nos à Diabetes enquanto 
doença crónica, importa referir que a transição para a vivência com esta doença poderá nunca 
estar completa, visto a sua saúde e bem-estar flutuarem ao longo do tempo (Shaul, 1997). 
Desta forma, constitui-se como uma área privilegiada para a intervenção de Enfermagem, na 
procura da compreensão dos processos de transição específicos desta situação e na 
identificação de intervenções efetivas que ajudem as pessoas a recuperarem a sua 
estabilidade (Schumacher & Meleis, 1994). 
Ora, frequentemente, compreendemos mal a forma como as pessoas com diabetes reagem e 
gerem a sua saúde/doença e os estudos até agora realizados são meramente descritivos ou 
correlacionais, existindo falta de consistência na adesão às diferentes tarefas de autocuidado, 
não recorrendo a uma abordagem integradora da complexidade multifatorial e relacional do 
problema, com a consequente necessidade de aprofundar o estudo nesta área de forma 
compreensiva, contemplando a pessoa inserida no seu contexto e interpretando o significado 
que ela atribui às suas experiências vividas.” (Ribeiro, 2010) 
Numa perspetiva da centralidade na pessoa, Silva (2010), desenvolveu um estudo que 
evidencia as dimensões do ser humano que promovem a adesão aos diferentes regimes 
terapêuticos. A perspetiva de estudar o ser humano e as razões que o levam a aderir ou não 
aos diferentes regimes terapêuticos, integra o objeto de estudo da disciplina, ou seja, as 
respostas humanas aos processos de saúde doença, pois através da compreensão das razões 
e das respostas do ser humano a este fenómeno, podemos desenvolver intervenções de 
enfermagem cuja centralidade é o ser humano, integrando os resultados do estudo como 
mais-valias para uma prática clínica em enfermagem mais personalizada e onde as tomadas 
de decisão emergem de uma avaliação conjunta, cujos resultados sensíveis aos cuidados de 
enfermagem se traduzem como promotores da adesão aos diferentes regimes terapêuticos.  
A evidência deste estudo (Silva, 2010), permite compreender que o ser humano face à adesão 
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mobiliza essencialmente a sua responsabilidade no desenvolvimento de estratégias para 
integrar novos hábitos; as experiências positivas anteriores; as crenças pessoais, motivação, 
emoções e sentimentos; a família como suporte e promotora da adesão; a comunidade e a 
cultura como fatores que influenciam a adesão e a valorização das competências dos 
profissionais de saúde na implementação, promoção e supervisão dos regimes terapêuticos. 
Em relação à não adesão, encontramos as questões da incapacidade cognitiva; ideias erróneas 
face ao problema de saúde; perceção do regime terapêutico como restritivo para o seu 
quotidiano; falta de motivação; o tempo de tratamento e o desaparecimento de sintomas; a 
focalização no problema de saúde apenas no presente; questões económicas; hábitos 
socialmente integrados; mobilização de crenças em detrimento dos regimes instituídos. Como 
sugestões do estudo emerge o desenvolvimento de intervenções de enfermagem promotoras 
da adesão aos diferentes regimes terapêuticos no ser humano.” (Silva, 2010)  
Deaton e Namasivayam (2004), avaliaram os resultados dos pacientes cardíacos. Esta revisão 
constatou que aproximadamente 50% dos reinternamentos hospitalares, durante um ano na 
sequência de um enfarte agudo do miocárdio foram relacionados aos fatores psicossociais, 
indo ao encontro do estudo (Silva, 2010), que refere que as crenças individuais, as relações e 
suporte familiar e as emoções e sentimentos vivenciadas, por cada ser humano, influenciam o 
processo de adesão aos diferentes tipos de regime terapêutico.  
Os mesmos autores encontraram benefícios significativos das intervenções de enfermagem 
na redução de complicações e destes reinternamentos entre esta população. Os autores 
observaram que mais pesquisa em enfermagem clínica baseada em evidência, deve ser 
empreendida para alcançar e destacar a importância das intervenções de enfermagem entre 
este grupo de doenças crónicas. Embora estes autores não tratem especificamente da gestão 
da doença, a sua revisão é coerente com a importância da participação da enfermagem na 
gestão dos processos de doença. (Deaton e Namasivayam, 2004). 
A questão que se nos coloca é então: 
Quais os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem? Estes serão os resultados que são 
relevantes, baseados no âmbito e domínio da prática e para os quais existe evidência empírica 
que liga os inputs e as intervenções de enfermagem aos resultados. Representam as 
consequências ou efeitos das intervenções levadas a cabo pelos enfermeiros e manifestam-se 
por mudanças no estado de saúde-doença dos doentes, comportamento ou perceção e/ou 
pela resolução do presente problema pelo qual a intervenção de enfermagem foi 
proporcionada (Doran, 2003). 
Os resultados que têm sido consistentemente considerados como sensíveis aos cuidados de 
enfermagem providenciados através do continuum dos contextos de cuidados de saúde 
(agudos, comunidade ou domiciliários e contexto de cuidados de longa duração) podem ser 
classificados como: 
• Clínicos, os quais incluem controlo e gestão de sintomas; 
• Funcionais, os quais incluem funcionamento físico e psicossocial e habilidades 
de autocuidado; 
• Segurança, os quais incluem incidentes adversos e complicações, tais como 
úlceras de decúbito; 
• Percetuais, as quais incluem satisfação com os cuidados de enfermagem e 
com os seus resultados (ANA, 1995) 
A necessidade cada vez maior de prestação de contas do sistema de saúde, as frequentes 
mudanças na organização de saúde, a produção, criação de valor e o financiamento do 
sistema de saúde são variáveis que alertam para a necessidade de avaliação precisa dos 
cuidados de enfermagem. Esta constatação requer a avaliação de estruturas, processos e 
resultados associados à prática de enfermagem (Hamric, A. B.; Spross, J.A. & Hanson, C.M. 
2009) e consubstancia o já referido a propósito de outros autores, como Donabedian (1966, 
1980), Mitchell (2001), Irvine, Sidane e McGillis Hall (1998). 
Para Doran (2003) a questão dos resultados tem vindo a ser o centro de atenções sobre 
custos, qualidade, eficácia e eficiência do desempenho assistencial e organizacional, devido 
nomeadamente às expetativas de uma maior responsabilização da gestão e decisões políticas. 
A avaliação de resultados é essencial ao sucesso da prática de enfermagem (ANA). É 
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fundamental demonstrar as mais-valias dos cuidados de enfermagem, ou seja, identificar os 
resultados que evidenciam que os enfermeiros fazem a diferença junto da pessoa sujeito dos 
cuidados. 
Tradicionalmente o conceito de resultados é definido como o produto final de um processo, 
tratamento ou intervenção. Em cuidados de saúde os resultados descrevem a resposta, 
comportamento, sentimentos dos cuidados providenciados (Edwardson, 1985). 
Para Donabedian (1966, 1980) resultado (outcome) é uma mudança que ocorre relativamente 
ao estado de saúde atual e futuro da pessoa que pode ser atribuído à prestação de cuidados 
de saúde. Esta definição focaliza-se exclusivamente na pessoa e incorpora o estado 
psicológico, atitudinal (satisfação da pessoa), aquisição de conhecimentos relacionados com a 
saúde e mudança de comportamentos de saúde (Hamric et al 2009). Também Hegyvary 
(1991, in Finkelman, 2006) salienta que o termo resultados deve refletir a resposta da pessoa 
aos cuidados. 
Mitchell et al, (1998) tendo por base o modelo de Holzemer (1994) desenvolveu o modelo de 
resultados de qualidade em saúde (The quality health outcomes model -QHOM) que prevê a 
estrutura como uma relação complexa entre a pessoa, prestador e contexto. Define a pessoa 
como o indivíduo, família ou comunidade que recebe os serviços do prestador de cuidados. 
Mitchell e colegas (1998) referem que a relação entre as componentes do modelo é recíproca 
e as intervenções não afetam diretamente os resultados, mas através da interação com o 
sistema e a pessoa. Assim o modelo orienta para cada uma das dimensões – estrutura, 
processo, resultados - variáveis relacionadas com a pessoa, o prestador e o contexto (Hamric 
et al 2009). Este modelo tendo por base os fatores psicológicos, funcionais, sociais e 
físicos/fisiológicos propôs 5 resultados sensíveis em enfermagem: o autocuidado, 
demonstração de comportamentos de promoção de saúde, relação saúde-qualidade de vida, 
perceção da pessoa sobre os cuidados prestados e gestão de sintomas (Doran  2003).  
 Radwin (2002) criticou o Modelo de Mitchell et al porque considera que as caraterísticas da 
pessoa podem ser melhor compreendidas em termos de “estado” e “traço”, argumentando 
que as intervenções de enfermagens não podem influenciar as variáveis “traço”, tais como a 
idade e sexo (que podem exercer influência na saúde). Assim Radwin no seu modelo faz a 
distinção entre estas caraterísticas (de estado e de traço) considerando apenas as primeiras 
como recíprocas das outras variáveis: sistema; intervenções e resultados (Hamric, 2009). 
(Ferreira, Regina, 2011) 

Equipamentos e 
recursos 

materiais –
existentes 

2 Computadores 
Software SPSS versão 22 e Excel 
Deslocações com recurso a viaturas já existentes  

Equipamentos e 
recursos 

materiais – a 
adquirir 

 

Orçamento Equipamento a adquirir e recursos humanos:  VER PONTO 5 

Recursos 
humanos – 

Investigador 
responsável 

Doutor José Amendoeira jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 

Recursos 
humanos – 

Colaboradores 

Mário João Ribeiro da Silva, MSc, Doutorando com registo definitivo do projeto de 
investigação na área em estudo  Curriculum DeGois 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=6011220300363102    
Marta Rosa, MSc, Doutoranda com registo definitivo de projeto de investigação 
Maria Rosário Pinto, MSc, Doutoranda com registo definitivo do projeto de investigação 
Fátima Cunha, MsC, Doutoranda 
Maria de La Salete Ferreira, MSc, Doutoranda com registo definitivo de projeto de 
investigação 
Cláudia Urbano, Phd 
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Recursos 
humanos – 

Técnicos 

Bolseiros,  
Técnico de informática (website) – Hélio Espinha (Gabinete de Apoio Tecnológico e 
Informático – GATI) e o monitor de investigação Nélson Mendão 

Recursos 
humanos– 
Estudantes 

Estudantes de 1º ciclo (aplicação de questionários) 
Estudantes de mestrado e doutoramento 
Monitor de Investigação, Emanuel Campos (entre março e julho de 2013) e Monitor de 
Investigação Nelson Mendão (entre Dezembro de 2013 e entre Dezembro de 2014) 

Calendarização  
Descrição 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Constituição da equipa 
de investigação 

            

Desenho do estudo de 
investigação 

– Método 
- Técnicas 
- Sujeitos 

- Acesso ao campo 
- Amostragem 

 
- Colheita de dados 

         
 

   

    

    

    

    

    

Seminário             

Descrição 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Colheita de dados         

Tratamento dos dados 
e início da 

Análise dos dados 

           

Seminário de 
divulgação 

            

Publicação de papers             

Participação em 
Conferências Nacionais 

e internacionais 

            

Atividades de extensão 
à comunidade 

            

Descrição 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Análise dos dados             

Publicação de papers             

Participação em 
Conferências Nacionais 

e internacionais 

            

Atividades de extensão 
à comunidade 

        
 

  

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de 
inquéritos  (GRT) 

        
  

  

Aplicação de inquéritos             

Tratamento  dos dados             

Publicação de papers             

Participação em 
Conferências Nacionais 

e internacionais 

        
  

  

Atividades de extensão 
à comunidade 

        
  

  

 

Resultados 
esperados 

(artigos, teses, 
participação em 

congressos, 
serviços à 

comunidade) 

Artigos, teses de mestrado, tese de doutoramento, congressos – publicação dos resultados  
Prestação de Serviços à comunidade – no âmbito da EPS: 
Promoção da capacitação individual para a gestão dos regimes terapêuticos 
O ano de 2014 em termos das atividades planeadas, houve a necessidade de readequar. 
Na elaboração de inquéritos pretendíamos poder mobilizar os resultados da RSL, ou seja, termos um 
conjunto de escalas/inquéritos/questionários que pudéssemos apreciar e elaborar um Instrumento de 
Colheita de Dados (ICD). Equacionamos a possibilidade, caso encontrássemos ICD`s no âmbito da 
temática em estudo, proceder à validação dos mesmos para a população portuguesa, o que não 
aconteceu.  
Neste âmbito, reunimos em junho a fim de podermos delinear estratégias para a elaboração de um ICD.  
O coordenador operacional do projeto, definiu que cada investigador iria rever os artigos que foram 
excluídos na RSL de acordo com o protocolo de pesquisa, com o objetivo de validar em termos do 
desenho do estudo, se existem ICD`s que tivessem sido mobilizados e que possam integrar o projeto, 
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passando também pela verificação das referências bibliográficas a fim de podermos identificar os autores 
dos mesmos. 
Neste sentido todo o planeamento ficou comprometido, pelo que toda a fase de aplicação dos inquéritos 
e tratamento dos dados não foi concretizada. 
Propomos a alteração do calendário para dezembro de 2014 a elaboração do inquérito (GRT), tendo por 
base o trabalho que o grupo está a desenvolver para esse fim, projetando-se a sua aplicação para 2015. 

Observações 

Produção científica e empírica na área:3 
 
André, M.; Escabelado, A.; Sarroeira, C. (2010) “Cuidar em Cardiologia… Percursos com o 
Coração”, in Actas, das XVI Jornadas de Cardiologia de Santarém, Serviço de Cardiologia do 
Hospital Distrital de Santarém, cd-rom. 
Silva, Mário. (2010). Adesão ao Regime Terapêutico. Coimbra. Editora Formasau. 161pp. 
Silva, Mário. (2010). O ser humano e adesão ao regime terapêutico, um olhar sistémico sobre 
o fenómeno. Dissertação de Mestrado em Enfermagem, sob orientação científica do Prof. 
Doutor José Amendoeira. Repositório científico do Instituto Politécnico de Santarém. 
Silva, Mário. (2010). A Adesão ao(s) Regimes Terapêutico(s) – como aprendem os Estudantes. 
IV Jornadas de Profesorado de Centros Universitarios de Enfermería: “Avances en la 
formación e investigación enfermera”- I Jornadas Internacionales de Professorado de 
Enfermería, Valladolid. Sob orientação do Prof. Dr. José Amendoeira. 
Silva, Mário. (2009). Divulgação do estudo no âmbito da dissertação da Tese de Mestrado: 
Adesão ao regime terapêutico, integrado na temática “Gestão do regime terapêutico. XV 
Jornadas de Cardiologia de Santarém 
Silva, Mário. (2009). O ser humano e a adesão ao regime terapêutico, um olhar sistémico 
sobre o fenómeno. 2º Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem: Enfermagem: 
Convergir para Progredir – Escola Superior de Saúde de Santarém. 
Silva, Mário et al. (2009). Visão do enfermeiro dos cuidados continuados. 2º Congresso Luso-
Espanhol de Estudantes de Enfermagem: Enfermagem: Convergir para Progredir – Escola 
Superior de Saúde de Santarém. 
Catela, Alda e Amendoeira, José (2010). Viver a Adesão ao Regime Terapêutico  
Experiências Vividas do Doente Submetido a Transplante Cardíaco. Lisboa, Pensar 
Enfermagem,  Vol. 14 N.º 2, 2º Semestre 
Catela, Alda (2009). Viver a Adesão ao Regime Terapêutico  Experiências Vividas do Doente 
Submetido a Transplante Cardíaco. Dissertação de Mestrado em Enfermagem sob orientação 
científica do Prof. Doutor José Amendoeira 
Pessoa, Ezequiel (2009). Competências do Enfermeiro na Adesão ao regime terapêutico. 
Dissertação de mestrado em saúde pública. Faculdade de ciências médicas da universidade 
nova de lisboa (orientação científica do prof. doutor José Amendoeira) 
Da responsabilidade do coordenador do projeto: 
- Silva, Mário (2011) Contributos para o conhecimento do estado da arte da gestão de regimes 
terapêuticos- Revisão sistemática da literatura. ALADEFE. Coimbra 
- Silva, Mário (2012) Intervenções de Enfermagem no Auto cuidado Gestão dos regimes 
terapêuticos. Congresso da UiIPS. Santarém 
- Silva, Mário (2012) A ENFERMAGEM NA CAPACITAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO GESTÃO DOS 
REGIMES TERAPÊUTICOS EM PESSOA COM DOENÇA CARDIOVASCULAR. Conferência 

                                                           
3 As comunicações, abstracts e artigos estão enquadrados no projeto de investigação e desenvolvimento: Parque de Ciência e 

Tecnologia do Alentejo - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (Unidade de Promoção da Atividade Física e Saúde – 

título do estudo), apresentado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e pela Escola Superior de Saúde de 

Santarém (ESSS) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), cofinanciado por fundos nacionais através do Programa Operacional 

do Alentejo 2007-2013 (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Investigador responsável: Professor Adjunto Mário Silva (MsC). 

Coordenador da Unidade: Professor Coordenador José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins (PhD) 
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Internacional de Enfermagem Geriátrica. Universidade Católica Portuguesa/ Fundação D. 
Pedro IV. Artigo publicado no livro de resumos 
-  Silva, Mário (2013) Uma Abordagem de Boas Práticas Fatores que influenciam o fenómeno 
de adesão ao regime terapêutico. IV Congresso Internacional de Gestão de Feridas 
Complexas. Sinais Vitais. Lisboa 
Reunião científica no âmbito da temática do projeto, com os enfermeiros do ACES Ribatejo 
por solicitação da Srª. Enfermeira Vogal do Executivo, cujo objetivo foi a sensibilização dos 
enfermeiros para a temática GRT com perspetiva da melhoria contínua da qualidade dos 
cuidados e dos indicadores que integram a contratualização. 
- Amendoeira, José. Barroso, Isabel. Silva, Mário. 2014. A NARRATIVA NA INVESTIGAÇÃO 
QUALITIVA. Congresso da UiIPS. “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”  
- Amendoeira, José. Cunha, M. Fátima. Pinto, M. Rosário. Silva, Mário. Rosa, Marta. 2014. 
Autocuidado Gestão do Regime Terapêutico - Intervenção do enfermeiro. Congresso da UiIPS. 
“Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”. Poster.  
- Amendoeira, José. Silva, Mário. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS EM INVESTIGAÇÃO. Congresso da 
UiIPS. “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”. Poster 
- Silva, Mário. 2014. Narrativas e a investigação. Intervenções de Enfermagem no Autocuidado 
– Gestão dos regimes terapêuticos. “Um dia com a investigação...” Seminário Teórico 
Metodológico. UMIS, sob coordenação do Professor Doutor José Amendoeira. 

Relatório 2010 Não existem dados a relatar, dado o projeto ter iniciado de forma concreta em 2011. 

Relatório 2011 

No ano em referência procedeu-se à constituição da equipa de investigação, a partir de uma 

matriz de especialização do conhecimento em desenvolvimento na área da capacitação para o 

autocuidado gestão dos regimes terapêuticos. 

Procedeu-se ao desenho do estudo de investigação, de forma muito concreta o Método, as 

Técnicas, os sujeitos, o acesso ao campo e a amostragem. 

Dada a referência que tem vindo a ocorrer no que concerne ao desenvolvimento das 

atividades planeadas terem sofrido um impasse no ano em análise, não se avançou para além 

do exposto antes. 

Relatório 2012 

No presente ano, a partir de setembro, retomaram-se as atividades com a consolidação do 

desenho de estudo que previamente se definiu. 

Foi designado um coordenador operacional do projeto, professor adjunto na ESSS e 

doutorando em Ciências de Enfermagem, sob a temática do Autocuidado gestão do regime 

terapêutico. 

No âmbito desta temática, ocorreu uma comunicação da responsabilidade do coordenador do 

projeto numa Conferência Internacional, da qual resultou uma publicação científica. 

Preparou-se o desenvolvimento de uma Revisão Sistemática de Literatura, a operacionalizar 

no ano de 2013. 

Relatório 2013 

No presente ano deu-se continuidade às atividades previstas, nomeadamente a concretização 

de uma revisão sistemática de literatura, de que resultou um artigo científico publicado na 

revista da UIIPS, número de novembro de que a Escola Superior de Saúde é responsável. 

Plano 2014 
Esta atividade vai ter continuidade em 2014, bem como os recursos a adquirir, com o máximo 

detalhe. 
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Relatório 2014 

As atividades desenvolvidas neste ano caracterizaram-se na perspetiva de continuidade a 

elaboração de um ICD sobre a temática GRT, sendo que tendo em conta os resultados dos 

artigos e a sua análise, não nos permitiu concretizar. No entanto, o coordenador operacional 

do projeto em conjunto com o coordenador da UMIS e o restante grupo de trabalho, 

planearam a pesquisa dos artigos excluídos da RSL de 2013, no sentido de podermos 

encontrar ICD`s relacionados com a temática GRT. 

Nesta fase encontramo-nos a rever os artigos para que possamos identificar ICD`s para 

posterior validação cultural para a população portuguesa. 

No entanto o coordenador operacional do projeto, de acordo com o seu desenvolvimento 

enquanto doutorando, centrando o seu estudo nas competências dos enfermeiros na 

promoção do autocuidado gestão dos regimes terapêuticos aguarda publicação de um artigo 

(RSL) na revista UiIPS, edição de novembro, da responsabilidade da Escola Superior de Saúde 

de Santarém.  

Portanto em relação às atividades desenvolvidas tivemos a participação em algumas 

atividades científicas e a solicitação por parte das instituições parceiras para participar em 

reuniões científicas e eventos no âmbito da promoção de saúde, caracterizando-se assim as 

atividades de extensão à comunidade, também neste projeto. 

Plano 2015 

1º semestre 

Propomos a readequação do cronograma no sentido das atividades propostas para este ano, 

dando continuidade às mesmas em janeiro de 2015, seguindo todo o restante planeamento 

antes apresentado nas datas subsequentes e com o mesmo intervalo de tempo. 

 

4.2.4. Suboperação Saúde - Gestão de Sintomas, da Dor e Autocuidado, no Âmbito do Processo de 
Doença Crónica  

 

Âmbito do 
trabalho 

RESPOSTAS HUMANAS AOS PROCESSOS DE DOENÇA CRÓNICA 

Tema GESTÃO DE SINTOMAS, DOR  E ALTERAÇÕES DO ESTADO FUNCIONAL (GS – projeto 4) 

Objetivo geral Avaliar as condições de gestão de sintomas no âmbito dos processos de doença crónica 

Objetivos 
específicos 

Identificar fatores facilitadores e dificultadores da gestão de sintomas pelas pessoas com 
doença crónica e familiares cuidadores 
Elaborar programa de Auto capacitação de doentes e familiares cuidadores, na gestão dos 
processos de doença crónica 

Métodos e 
técnicas 

As variáveis habitualmente utilizadas, não consideram determinadas dimensões da vivência 
do processo de saúde-doença, preocupando-se predominantemente numa abordagem 
centrada no episódio de doença e/ou em indicadores de natureza epidemiológica mas numa 
perspetiva predominantemente biomédica. Principalmente em determinadas situações de 
doença crónica colocam-se questões que têm a ver com a funcionalidade e com a autonomia 
para o exercício de atividades de vida. É essencial identificar os fatores e/ou variáveis sobre as 
quais seja possível desenvolver ações concertadas no sentido da melhoria da saúde da 
população. 
A Enfermagem no sentido de uniformizar a identificação das referidas variáveis que permitam 
a prescrição de intervenções de enfermagem, recorre a uma linguagem classificada a CIPE, 
que é constituída pelos seguintes elementos: 
• Fenómenos de enfermagem (Diagnósticos de Enfermagem) 
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• Ações de Enfermagem 
• Resultados de Enfermagem 
Um Diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico da resposta sobre problemas de 
saúde ou processos de vida, atuais ou potenciais de um indivíduo, uma família ou uma 
comunidade. O diagnóstico de enfermagem providencia a base para a seleção das 
intervenções de enfermagem para atingir os resultados pelos quais a enfermeira é 
responsável, sendo parceiro o sujeito de cuidados, considerando o processo de cuidados 
como Amendoeira preconiza (2000, 2003 e 2006). 
Pelo modo como o diagnóstico está definido compreende-se a relação entre os restantes dois 
elementos (i.e., Ações de Enfermagem e Resultados de Enfermagem). 
Por sua vez, as Ações de enfermagem podem ser entendidas como as intervenções 
desenvolvidas pelos enfermeiros para atingir determinado resultado. Os investigadores 
McCloskey & Bulechek no âmbito do projeto Iowa (1992), propuseram uma classificação das 
intervenções, com base na qual desenvolveram a Classificação das Intervenções de 
Enfermagem (NIC), considerando estas como qualquer cuidado direto que o enfermeiro 
desenvolve em favor de um cliente. Esses cuidados incluem, cuidados iniciados pelo 
enfermeiro resultantes de diagnósticos de enfermagem, cuidados iniciados pelo médico 
resultante de diagnósticos médicos e execuções (desempenho) das funções diárias essenciais 
pelo cliente quando este não o conseguir fazer por si. 
O Regulamento do Exercício da Prática de Enfermagem (Decreto-Lei 161/96) suporta esta 
perspetiva na medida em que considera as intervenções de enfermagem como autónomas e 
interdependentes. Consideram-se autónomas as ações realizadas pelos enfermeiros, sob sua 
única e exclusiva iniciativa e responsabilidade, de acordo com as respetivas qualificações 
profissionais. Consideram-se interdependentes as ações realizadas pelos enfermeiros de 
acordo com as respetivas qualificações profissionais, em conjunto com outros técnicos, para 
atingir um objetivo comum, decorrentes de planos de ação previamente definidos pelas 
equipas multidisciplinares em que estão integrados e das prescrições ou orientações 
previamente formalizadas, reforçando-se uma vez mais o conceito de processo de cuidados. 
Por último, os Resultados definem o resultado final das intervenções de enfermagem e são 
indicadores da resolução ou progresso em direção à resolução do problema ou sintoma. A 
CIPE define um resultado de enfermagem como a medida ou o estado de um diagnóstico de 
enfermagem num determinado momento do tempo após uma intervenção de enfermagem. 
Os resultados de enfermagem não se baseiam apenas em dados laboratoriais, morte, acesso 
ou conveniência. Incluem dados de conhecimento do cliente, comportamento, segurança, uso 
de recursos de manutenção, entre outras.  
Neste estudo, pretendemos contribuir para o conhecimento de como as variáveis em 
referência, podem ser influenciadas pelo cuidado de Enfermagem. 
Para tentar ultrapassar as dificuldades que resultam da não adoção universal de uma 
linguagem classificada e da complexidade do problema em estudo, tem vindo a propor-se o 
conceito de “resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem”, definindo para o efeito 
alguns dos indicadores que noutro projeto se mobilizam e que aqui se reproduzem, também 
numa lógica de comparabilidade entre resultados produzidos pela integração entre vários 
projetos. 
Os indicadores dos resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem são definidos como 
variáveis que centrando-se na pessoa é por esta referida como subjetiva ou observada 
objetivamente pelo enfermeiro, na sequência e relação com as intervenções de enfermagem 
desenvolvidas, considerando a singularidade da situação. 
Os resultados das intervenções de enfermagem/saúde junto das pessoas são comummente 
usados como indicadores sensíveis de enfermagem, embora de difícil avaliação, pelo que se 
organizam como um inventário dos resultados identificado e relacionado com o âmbito da 
prática e com a equipa de profissionais de um determinado contexto, tanto pelos doentes, 
pelos familiares, como pelos enfermeiros.  
Estes serão os resultados que são relevantes, baseados no âmbito e domínio da prática e para 
os quais existe evidência empírica que liga os inputs e as intervenções de enfermagem aos 
resultados. Representam as consequências ou efeitos das intervenções levadas a cabo pelos 

https://www.facebook.com/IPSantarem
http://si.essaude.ipsantarem.pt/essaude_si/web_page.Inicial
http://www.inalentejo.qren.pt/
http://www.inalentejo.qren.pt/
http://europa.eu/


                                                                                        INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM  

                                                    ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM 

                                        UNIDADE DE MONITORIZAÇÃO EM SAÚDE  

 

29 
                                            O COORDENADOR DA  UMIS 

 

enfermeiros e manifestam-se por mudanças no estado de saúde-doença dos clientes, 
comportamento ou perceção e/ou pela resolução do presente problema pelo qual a 
intervenção de enfermagem foi proporcionada (Doran, 2003). 
Salientamos: 

 Controle de sintomas e alteração da severidade dos sintomas 
 Estado funcional 
 Conhecimento sobre a sua situação e tratamento 
 Satisfação dos clientes com os cuidados 
 Visitas de emergência não planeadas aos serviços de saúde 
 Readmissões hospitalares não planeadas  
 Força da aliança do tratamento 

De acordo com o ICN, o uso de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem é 
importante porque ajuda a focar a atenção na segurança e qualidade dos cuidados ao 
paciente e na medida dos resultados dos cuidados. De facto é importante que os enfermeiros 
e os serviços de saúde recolham dados para monitorar o custo e a qualidade em curso do 
cuidado ao cliente. Usar indicadores sensíveis do resultado dos cuidados é crucial para 
demonstrar eficazmente que os enfermeiros fazem a diferença crítica do custo-eficácia no 
providenciar cuidados seguros e de alta qualidade aos pacientes. 
Acerca do cidadão individual, entendemos que deverão ser recolhidos adicionalmente dados 
sobre: 
• Estado Funcional; 
• Autocuidado 
• Gestão de Sintomas 
• Dor 
• Segurança do Doente 
Estas variáveis serão, naturalmente para cruzar com variáveis relativas à componente 
estrutura e ao processo (Irvine et al., 1998), como antes referimos. 
Destes, valorizamos neste estudo a gestão dos sintomas que apresentam um estatuto 
importante na experiência de saúde-doença das pessoas constituindo-se das principais razões 
para o processo de cuidados de saúde decorrentes da procura dos cuidados de saúde. 
Experienciados pelos pacientes com condições agudas e crónicas diversas, os sintomas são a 
sua primeira preocupação e dos prestadores de cuidados, “Actuellement, la prévalence des 
maladies chroniques et le dévelopement technologique pour y faire face poussent le systéme 
de santé ainsi que les professionnels à reformuler le types de réponses…” “La question de la 
participation du patient va de pair avec la production de liens sociaux interprofessionnels, (…) 
le travail des professionnels mobilise et integre parfois le «travail du malade». Cependant, 
celui-ci n’est ni reconnu ni valorisé dans le processus de soin.” (Amendoeira, 2005).   Uma 
gestão de sintomas efetiva é vista como uma componente essencial da prática de 
enfermagem. 
Gestão efetiva de sintomas ou controlo de sintomas (podem ser usadas as duas expressões) é 
considerada um resultado da prática de enfermagem. Começa com uma acurada e 
compreensiva apreciação da experiência de sintomas do paciente. A apreciação segue-se com 
a seleção de estratégias adequadas para prevenir ou aliviar os sintomas, implementar as 
estratégias e avaliar a sua eficácia no controlo dos sintomas. 
Dood et al. (2001) definiram sintoma como uma experiência subjetiva que reflete mudanças 
no funcionamento biopsicossocial, sensações ou cognição de um indivíduo. 
Os sintomas são caraterizados pela sua natureza subjetiva. São experienciados pelo indivíduo 
logo, são privados. Deste modo são difíceis de medir objetivamente e não podem ser 
detetados exclusivamente por outra pessoa, e exclusivamente pelos profissionais de saúde. 
“Tout le processus de sollicitation de l’aide implique l’existence d’un reseau de support 
détenteur d’un «systéme référentiel profane», d’une connaissance non scientifique mais 
autorisée. Lorsque cette aide s’avére insuffisante, le «système professionnell», assimile à la 
protection, est sollicité.” (Amendoeira, 2005) 
  
Aplicação de questionário - The Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS); Chronic 
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Disease Self-Efficacy Scales; Short Form 36 Health Survey (SF-36); Numerical Pain Rating Scale 
(NRS); Patient satisfaction with nursing care; Self-Care Measure; Faces Pain Scale-Revised 
(FPS-R); Symptom Check List (SCL-90); Quality of Life Assessment (WHOQOL-BREF) 
Entrevistas a doentes e familiares cuidadores 
Construção de base de dados 
Seminários de divulgação dos resultados preliminares 
Referenciação dos sujeitos de investigação a partir da identificação dos doentes que acedem 
às unidades de cuidados continuados integrados, inclusive as consultas de dor, dos hospitais e 
outras Instituições parceiras da área de influência da ESSS/IPS  

Equipamentos e 
recursos 

materiais –
existentes 

2 Computadores 
Software SPSS, versão 19 e Excel  
Viatura para deslocações  

Equipamentos e 
recursos 

materiais – a 
adquirir 

  

Orçamento Equipamento a adquirir e recursos humanos:  VER PONTO 5 

Recursos 
humanos – 

Investigador 
responsável 

Doutor José Amendoeira jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 

Recursos 
humanos – 

 
Colaboradores 

Irene Santos, MSc, PhD em Enfermagem (Área das Terapias Naturais) 
Isabel Barroso, MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem com registo definitivo de 
projeto de investigação. Currículo DeGóis: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2888790180503524  
Celeste Godinho, MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem. Currículo DeGóis: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1066092329120791  
Cassilda Sarroeira, Licenciada, Doutoranda em Ciências de Enfermagem 
Marta Rosa, MSc, Doutoranda com registo definitivo de projeto de investigação em 
Enfermagem, na área dos cuidados continuados integrados 
Cláudia Urbano, PhD em Sociologia 

Recursos 
humanos – 

Técnicos 

Mestrandos a desenvolver mestrado na área  
Técnico de informática (website) – Hélio Espinha (Gabinete de Apoio Tecnológico e 
Informático – GATI) e monitor de investigação Nelson Mendão. 

Recursos 
humanos– 
Estudantes 

Estudantes de 1º ciclo (aplicação de questionários) 
Estudantes do Curso de mestrado em Enfermagem a Pessoas em Processo de Doença na 
Comunidade e doutoramento 
Monitor de Investigação Emanuel Campos (entre março e julho de 2013) 

Calendarização  
Descrição 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Constituição da equipa 
de investigação 

            

Desenho do estudo de 
investigação 

– Método 
- Técnicas 
- Sujeitos 

- Acesso ao campo 
- Amostragem 

 
- Colheita de dados 

 

         
 
 

   

    

    

 
 

   

    

 
 

   

Seminário             

Descrição 2012 
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Colheita de dados         

Tratamento dos dados 
e início da 

Análise dos dados 

           

Seminário de 
divulgação 

            

Publicação de papers             

Participação em 
Conferências Nacionais 

e internacionais 

            

Atividades de extensão 
à comunidade 

            

Descrição 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Análise dos dados             

Publicação de papers             

Participação em 
Conferências Nacionais 

e internacionais 

            

Atividades de extensão 
à comunidade 

        
 

  

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de 
inquéritos (GS) 

        
  

  

Aplicação de inquéritos             

Tratamento de dados             

Publicação de papers             

Participação em 
Conferências Nacionais 

e internacionais 

        
  

  

Atividades de extensão 
à comunidade 

        
  

  

 

Resultados 
esperados 

(artigos, teses, 
participação em 

congressos, 
serviços à 

comunidade) 

Artigos, teses de mestrado, tese de doutoramento, congressos – publicação dos resultados  
Serviços à comunidade – Promoção da Saúde numa perspetiva de Promoção da Literacia em 
Saúde na população sendo este é um aspeto a investir fortemente, na sequência do terminus 
do diagnóstico de situação.  

Observações 

Produção científica e empírica na área4: 
Amendoeira, José. Du besoin de protection à la confiance chez les professionnels de santé  In: 
Balsa, Casimiro (2005). Confiance et lien social. Fribourg, Academic Press Fribourg 
Amendoeira, José e outros (2011). Patient and family satisfaction in Palliative Care. 12th 
Congresso of the European Palliative Care. Europeam Journal of Palliative Care. Poster 
Barroso, I.; Amendoeira, J. (2010). Os conhecimentos / saberes sobre o corpo desenvolvidos 
pelos enfermeiros nos processos de saúde / doença. in E-Book Encontro Nacional de 
Enfermagem - Olhares sobre a Práxis. 
http://www.ics.lisboa.ucp.pt/encontro_nacional_enfermagem 
Candido, Anabela. Interação Enfermeiro/Doente: Acontecimentos Marcantes na Vida dos 
Enfermeiros e o seu Significado na Construção da Identidade Profissional. Dissertação de 
Mestrado. Base de Dados do IPS – Repositório do IPS 
Barroso, Isabel (2010). A Formação em cuidados continuados no contexto da formação do 2º 
ciclo. IV Jornadas de Profesorado de Centros Universitários de Enfermería y I Jornadas 
Internacionales de profesorado de Enfermeríe - Universidad de Valladolid - Fevereiro 2010 

                                                           
4 As comunicações, abstracts e artigos estão enquadrados no projeto de investigação e desenvolvimento: Parque de Ciência e 

Tecnologia do Alentejo - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (Unidade de Promoção da Atividade Física e Saúde – 

título do estudo), apresentado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e pela Escola Superior de Saúde de 

Santarém (ESSS) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), cofinanciado por fundos nacionais através do Programa Operacional 

do Alentejo 2007-2013 (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Investigador responsável: Professora Adjunta Irene Santos (PhD). 

Coordenador da Unidade: Professor Coordenador José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins (PhD) 
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Santos, Irene (2010). A integração de modalidades terapêuticas não convencionais no 
processo de cuidados. 11ª Conferência Internacional de Investigação em Enfermagem, 
Novembro de 2010, com publicação do resumo da comunicação. 
Santos, Irene (2011). Non-conventional therapies in nursing practice: Assessing the results. 19º 
Encontro Anual da Rede Europeia de Escolas de Enfermagem – Florence Network for Nursing 
and Midwifery, com divulgação do resumo e material de suporte pedagógico de 
apresentação, na rede. 
Barroso, Isabel (2009). Conferência Cuidados Continuados e Humanização dos Cuidados. Que 
relação? 509º aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Santarém - Maio 2009 
Caseiro, Helena (2009). Preparação do regresso em casa em cuidados Paliativos - partilha de 
uma    experiência. I Congresso Nacional de Cuidados Continuados 
Rosa, Marta. (2009). “Convivendo com a demência”. Experiência de parceria com a Santa Casa 
da Misericórdia de Santarém, na formação de cuidadores informais 
Barroso, Isabel; Godinho, Celeste; Spinola, Ana; Rosa, Marta (2008). A Família como unidade 
de intervenção de enfermagem: uma perspetiva de formação. Simpósio Internacional de 
Enfermagem de Família, Escola Superior de Enfermagem do Porto - Maio de 2008  
Caseiro, Helena (2011). O que foi publicado por enfermeiros sobre cuidados paliativos na 1ª 
década do século XXI em Portugal? Um estudo bibliométrico. V seminário de Investigação em 
Enfermagem e I Seminário Internacional de Investigação em Saúde 
Caseiro, Helena (2010). A dignidade humana - o encontro com o outro... uma reflexão sobre a 
prática. Encontro Nacional de Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa 
Caseiro, Helena (2010). Formação em cuidados paliativos - a importância  dos contextos no 
desenvolvimento de competências do estudante de enfermagem. Encontro Nacional de 
Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa 
Godinho, Celeste; Rosa, Marta (2009) Convivendo com a demência: experiência de parceria 
com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém na formação de cuidadores informais. III 
Jornadas AMETIC sob o tema “Demência: um entardecer diferente” – Lourinhã (19 e 20 de 
Junho) 
Godinho, Celeste (2008). Pessoa idosa e família no processo de institucionalização. Inserida 
num grupo multidisciplinar, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém (co-
autora). II Congresso Nacional do idoso – Centro de Congressos de Lisboa. (19 e 20 de Junho). 
Rosa, Marta (2009). (co-autora). Visão do Enfermeiro em Cuidados Continuados. 2º Congresso 
Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem: “Enfermagem: Convergir para Progredir”, na 
Escola Superior de Saúde de Santarém  
Da responsabilidade da coordenadora do projeto 
Comunicações: 
- “Non-conventional therapies in nursing practice: Assessing the results”, no 19th annual 
meeting of the Florence Network for nursing and midwifery. Lisboa, 2011.  
- Apresentação da investigação em curso, no âmbito do doutoramento, em mesa redonda 
intitulada “enfermagem baseada na evidência”. Escola Superior de Saúde de Santarém, III 
Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem, 2011.  
-“Modalidades terapêuticas não convencionais: integração no ensino de enfermagem”, no 
âmbito do XI encontro anual da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados de saúde 
Primários – APECSP, Lisboa, 2011. 
- Conferência no VII Congresso Hispano-Luso, com o tema “O contributo das modalidades 
terapêuticas não convencionais na construção da identidade da enfermagem”, Oviedo, março 
de 2012. 
- Comentário Científico da Conferência "liberdade de escolhas terapêuticas", proferida pelo 
Dr. Gabriel Mateus, no âmbito das comemorações do dia da Escola, maio de 2012. 
- Participação em Mesa Redonda, sob o tema “Outras Terapias. Integrar para cuidar”, no 
Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, julho de 2012. 
- Conferência nas XVIII Jornadas de Cardiologia de Santarém, sob o tema “Modalidades 
Terapêuticas Não Convencionais: uma mais-valia para a pessoa com patologia cardíaca”, 
organizadas pelo serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém, em outubro de 2012. 
- Conferência, a convite, no I Fórum de Oncologia realizado pela José de Mello Saúde, com o 
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tema “Abordagens complementares - que sucesso?”, novembro de 2012. 
- Proferimento de Comunicação na 12ª Conferência Internacional de Investigação, organizada 
pela Associação Portuguesa de Enfermeiros, com o tema “Modalidades terapêuticas não 
convencionais na prática de enfermagem”, em novembro de 2012  
- Realização de Seminário, a convite, com o tema “Terapias Integrativas no Cuidar em 
Enfermagem”, na Universidade Atlântica, em dezembro de 2012.  
- Realização de Seminário, a convite, sobre “Modalidades terapêuticas não convencionais para 
o controlo da dor”, na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, em abril de 2013.  
- Apresentação de Póster no XIII encontro anual da APECSP – Associação Portuguesa de 
Enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários, na Maia, abril de 2013. 
- Comunicação, a convite, com o tema “Cuidando da Pessoa Inteira”, no 3º Projeto Saúde e 
Luz, organizado pelo GEEAK – Grupo de Estudos Espirituais Alan Kardec, Coimbra, em maio de 
2013. 
- Comunicação, a convite, sob o tema “Terapias Integrativas”, na sessão comemorativa da 
Semana Europeia de Luta Contra a Dor, no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, em 
outubro de 2013. 
- Comunicação, a convite, sob o tema “A Integração de Modalidades Terapêuticas Não 
Convencionais no Processo de Cuidados”, nas IX Jornadas de Enfermagem da Escola Superior 
de Enfermagem da Universidade do Minho, em novembro de 2013.   
- Publicação, em Livro, da investigação desenvolvida no âmbito do Doutoramento (Santos, 
Irene) 
Atividade de divulgação de investigadores do projeto 
- Sarroeira, Cassilda; Spínola, Ana; Santiago Conceição; Saragoila, Fátima; Carreira, Teresa; 
(2013) Modelos e Teorias de Enfermagem: a perspetiva de abordagem na ESSS. Poster; 4º 
Congresso Luso-espanhol de Estudantes de Enfermagem, Santarém: ESSS 
- Sarroeira, Cassilda; Cândido; Anabela; Cunha; Fátima (2013) Qualidade de Vida da Pessoa 
Portadora de CDI – Poster; 4º Congresso Luso-espanhol de Estudantes de Enfermagem; 
Santarém: ESSS 
- Sarroeira, Cassilda; Cunha, Fátima; Cândido, Anabela (2013) Dispositivos cardíacos 
implantáveis (CDI) – Como pode a equipa de enfermagem contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos doentes. Comunicação em Mesa Redonda no Congresso Internacional: 
Arritmias 2013; organizado pela Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e 
Electrofisiologia. Instituto Português do Ritmo Cardíaco. (Co-autora) 
- Sarroeira, Cassilda; Amendoeira, José; Cunha, Fátima; Cândido, Anabela (2013) Consulta de 
Enfermagem pelo telefone: uma estratégia de intervenção. Comunicação Livre. XIX Jornadas 
de Cardiologia de Santarém. Óbidos (2 de Novembro) (Co-autora) 

Relatório 2010 Não existem dados a relatar, dado o projeto ter iniciado de forma concreta em 2011 

Relatório 2011 

No ano em referência procedeu-se à constituição da equipa de investigação, a partir de uma 

matriz de especialização do conhecimento em desenvolvimento na área da capacitação para o 

autocuidado gestão dos regimes terapêuticos. Procedeu-se ao desenho do estudo de 

investigação, de forma muito concreta o Método, as Técnicas, os sujeitos, o acesso ao campo 

e a amostragem.  

Dada a referência que tem vindo a ocorrer no que concerne ao desenvolvimento das 

atividades planeadas terem sofrido um impasse no ano em análise, não se avançou para além 

do exposto antes. 

Relatório 2012 

No presente ano, a partir de setembro, retomaram-se as atividades com a consolidação do 

desenho de estudo que previamente se definiu. 

Foi designado um coordenador operacional do projeto, professor adjunto na ESSS e 
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doutorada em Enfermagem, sob a temática das terapias naturais, como intervenções 

autónomas de enfermagem. 

No âmbito desta temática, ocorreram diversas comunicações da responsabilidade da 

coordenadora do projeto. 

Preparou-se o desenvolvimento de uma Revisão Sistemática de Literatura, a operacionalizar 

no ano de 2013. 

Relatório 2013 

No presente ano deu-se continuidade às atividades previstas, nomeadamente a concretização 

de uma revisão sistemática de literatura, de que resultou um artigo científico publicado na 

revista da UIIPS, número de novembro de que a Escola Superior de Saúde é responsável. 

Plano 2014 
A presente atividade vai continuar em 2014, bem como os recursos a adquirir, com o máximo 

detalhe 

RELATÓRIO 

2014 

A recolha dos questionários e a construção da base de dados (em análise), no âmbito do 
Diagnóstico de Situação, e a realização do seminário, na dimensão investigativa. 

PLANO 2015 

1º DEMESTRE 

No primeiro semestre de 2015 proceder-se-á ao relançamento das atividades em curso, 
nomeadamente com o terminus do diagnóstico de situação. Relativamente a novas atividades 
propomos, no âmbito da dimensão “extensão à comunidade”, atividades promotoras da 
literacia em saúde na população. 

 

4.2.5. SUBOPERAÇÃO SAÚDE - ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE – PROMOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEL  

 

Âmbito do 
trabalho 

ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE  (EPS- projeto 2) 

Tema 
Promoção de estilos de vida saudável: conhecimentos, atitudes e comportamentos no 
âmbito da alimentação saudável, da sexualidade, e da saúde mental  

Objetivo geral 

Avaliar conhecimentos, atitudes e comportamentos no âmbito:  
- Da Alimentação Saudável 
- Da Sexualidade 
- Da Saúde Mental 

Objetivos 
específicos 

- Realizar um diagnóstico de situação, equacionando problemas e necessidades na 
comunidade escolar do concelho de Santarém, no âmbito das dimensões referidas  
- Planear a intervenção adequada e individualizada, numa perspetiva de promoção da saúde, 
junto da comunidade escolar  
- Promover o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes pela construção 
de conhecimentos/atitudes face a estilos  de vida saudável 

Métodos e 
técnicas 

Entrevistas a responsáveis (informantes chave identificados) 
Aplicação de questionários  
Constituição de painel de peritos numa perspetiva interdisciplinar 
Construção de base de dados 
Seminários de divulgação dos resultados preliminares 
 
Desde a Carta de Ottawa (1986) que se preconiza o desenvolvimento da promoção da saúde 
(PS) em diferentes settings de intervenção, num amplo investimento em estruturas da 
comunidade. Uma definição recente é as Universidades Promotoras de Saúde (UPS) nas 
quais estão incluídas as instituições de ensino superior (IES) num trabalho em parceria com a 
comunidade envolvente (Carta de Edmonton, 2005). 

https://www.facebook.com/IPSantarem
http://si.essaude.ipsantarem.pt/essaude_si/web_page.Inicial
http://www.inalentejo.qren.pt/
http://www.inalentejo.qren.pt/
http://europa.eu/


                                                                                        INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM  

                                                    ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM 

                                        UNIDADE DE MONITORIZAÇÃO EM SAÚDE  

 

35 
                                            O COORDENADOR DA  UMIS 

 

As IES visam prestar serviços em todos os settings devendo, segundo (Tsouros et al, 1998) 
Desenvolver alianças concertadas de PS e de infraestruturas de proximidade com a 
comunidade envolvente.  
É sobre este objetivo que nos iremos debruçar, realçando o trabalho que a ESSS tem 
desenvolvido, envolvendo estudantes e professores. 
A ESSS como instituição da comunidade e como instituição formadora de conhecimento na 
área da saúde (formação de enfermeiros), e com docentes dotados de formação profissional 
nas áreas da saúde e educação, não está alheia à complexidade dos problemas saúde. 
A ESSS procura concentrar-se em questões específicas de política e desenvolvimento 
organizacional, projetando o futuro como uma organização que intervém ativamente no 
planeamento e avaliação dos seus programas, procurando que a PS traga benefícios reais 
para a saúde. Dooris (2001) afirma que as IES, através dos seus próprios processos políticos, 
têm a capacidade de construir saúde noutras organizações, influenciando a política de saúde 
pública a nível local. 
A ESSS ao tornar-se numa IESPS, fundamentou-se essencialmente na Carta de Ottawa (1986) 
na Carta de Bangkok (2005), na Carta de Edmonton (2005), na literatura sobre EPS e nos 
conceitos de: Saúde; Promoção da Saúde e Escola Promotora de Saúde. 
Estavam criados os critérios para que a ESSS fosse uma EPS.  
Do que temos vindo a desenvolver salientamos, o apresentado em seguida. 
A ESSS como IESPS teve início em 2006, aquando de várias solicitações, por parte de três 
Escolas EB 2, 3 e Secundárias do concelho de Santarém, no sentido de intervenção no 
âmbito da educação para a saúde. 
Por convite para uma reunião, compareceram 11 escolas do Distrito. Como resultados 
obtidos no ano letivo 2007/2008, trabalhámos com duas escolas, sobre as temáticas: 
perturbações do comportamento alimentar, alimentação saudável e sexualidade. 
Participámos nas comemorações do dia mundial da criança. Comemorámos o dia mundial da 
alimentação e no dia mundial da saúde, fizemos um dia aberto. Em 2008/2009, alargámos a 
quatro escolas com os mesmos temas e também num projeto sobre prevenção da obesidade 
(em parceria com a Direção Geral da Saúde). Colaborámos numa Conferência no âmbito da 
prevenção VIH/SIDA e num seminário sobre hábitos de vida saudáveis. Salientamos a adesão 
dos pais com a sua participação e esta adesão tem vindo a aumentar, nomeadamente no 
âmbito da intervenção para a educação da sexualidade. 
Estamos a finalizar o quarto ano consecutivo, com bastante solidez, num conjunto de 9 
escolas, com uma cobertura mais ampliada de estudantes e pais. Além das temáticas 
referidas, fizemos igualmente formação no âmbito da prevenção da gripe A, a alunos, pais, 
funcionários e professores. Colaborámos com a CPCJ no âmbito das comemorações dos 
Direitos da Criança; na atividade (pelas crianças vamos conversar) dirigida a pais sobre 
diversas temáticas (sexualidade, higiene, crescimento e desenvolvimento e saúde infantil e 
pediátrica). 
Em relação à saúde mental das crianças e adolescentes, os estudos recentes têm encontrado 
uma prevalência de problemas de saúde mental que se centra entre os 10 e os 20%, sendo 
considerada a causa mais importante de problemas nestas fases do ciclo vital. As temáticas 
que desenvolvemos: Perturbações do comportamento alimentar; Consumos nocivos para a 
saúde e dependências; e Relações interpessoais, centram-se em aspetos que assumem 
particular relevância para o benefício da saúde atual da criança e adolescente mas também 
da sua saúde futura. 
Assim, no âmbito da educação para a saúde desenvolvemos atividades cujos destinatários 
são os alunos, mas também seminários dirigidos a toda a comunidade escolar. Transversal a 
estas diferentes atividades, temos como objetivo capacitar alunos/comunidade escolar para 
a adoção de estilos de vida saudáveis promotores de saúde mental. 
Em relação à Saúde sexual: o projeto tem sido desenvolvido desde o 2.º ciclo até ao ensino 
secundário e dirigiu-se a estudantes, pais e professores. Com os estudantes, tem-se 
valorizado, para além da informação sexual, uma discussão de valores socio-afetivos, 
promotores da construção de um quadro de referências pessoal, indispensável a uma 
tomada consciente e responsável no domínio da saúde sexual e reprodutiva. Com os pais, a 
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intervenção tem sido no sentido da compreensão da fase da vida dos seus filhos e na sua 
capacitação para o exercício das funções parentais. Com os professores, o objetivo tem sido 
o desenvolvimento de conhecimentos facilitadores da implementação da educação sexual a 
nível escolar, procurando-se promover uma reflexão que conduza à construção pessoal 
duma perspetiva sobre a sexualidade e educação sexual e, também, a discussão de 
perspetivas e estratégias de aprendizagem de educação sexual em contexto escolar. 
Relativamente às questões relacionadas com a alimentação, este projeto tem sido 
desenvolvido em diversas Escolas de 2º e 3º Ciclo com atividades essencialmente ligadas a 
comportamentos de risco, que conduzem à obesidade, destinadas a alunos e comunidade 
escolar – pais e professores.  
A preocupação com a alimentação de crianças e jovens prende-se com o facto de cerca de 
metade da população mundial sofrer de obesidade, sabendo-se que uma 
criança/adolescente obesa será também um adulto obeso. É assim fundamental promover 
hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, o mais cedo possível.  
Crianças e adolescentes, devido a hábitos alimentares incorretos e ao sedentarismo, 
apresentam cada vez mais dificuldade em controlar o seu peso. É importante que os pais 
estejam informados sobre as principais regras de uma alimentação saudável, no sentido da 
alteração de comportamentos familiares. No entanto, e dado que crianças/adolescentes 
passam a maior parte do tempo na escola, este é um local privilegiado para iniciar mudanças 
no comportamento alimentar. 
A maioria das atividades desenvolvidas, suportam-se em protocolos de cooperação de 
diversas tipologias. 
Relevamos ainda o desenvolvimento da ação de formação certificada pelo Conselho 
Científico da Universidade do Minho: a educação sexual em meio escolar: metodologias de 
abordagem/intervenção, dirigida a professores e suportada num protocolo específico com 
Centro de Formação do Oeste. 
 
As atividades das da EPS desenvolvem-se em quatro fases, de acordo com calendarização em 
local próprio. 
FASE I -  Diagnóstico preliminar – Ano 2010 
 
FASE II -  Diagnóstico de situação e intervenção nas Escolas  - Ano 2011/2012 
 
FASE III - Acompanhamento e Monitorização da Intervenção desenvolvida 
 
FASE IV – Avaliação e Relatório final   

Equipamentos e 
recursos 
materiais –
existentes 

2 Computadores 
Software SPSS versão 22 e Excel  
Viatura para deslocações  

Equipamentos e 
recursos 
materiais – a 
adquirir 

 

Orçamento 
(equipamento a 
adquirir e 
recursos 
humanos) 

VER PONTO 5 

Recursos 
humanos  
 
Investigador 
responsável 

Doutor José Amendoeira jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 
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Recursos 
humanos  
 
Colaboradores  

Maria do Carmo Figueiredo, MSc, Doutoranda em Enfermagem com projeto com registo 
definitivo, na área da Promoção da Saúde Curriculo DeGois: 
https://curriculum.degois.pt/index.jsp?update=true2657439084988274   
Celeste Godinho, MSc, Doutoranda em Enfermagem, Curriculum DeGois: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1066092329120791    
Hélia Dias, MSc, Doutoranda em Enfermagem com projeto com registo definitivo, na área do 
processo ensino aprendizagem da sexualidade no ensino da enfermagem e formadora 
certificada nas áreas da educação para a saúde e ciências da saúde pelo Conselho Científico 
e Pedagógico da formação contínua do Ministério da Educação. Curriculum DeGois: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=7802076726733309  
Clara André, MSc, Curriculum DeGois: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5963240146367123  
Anabela Cândido,  MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem 
Olímpia Cruz, MSc, Curriculum DeGois: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9831753397313271  
Conceição Santiago, MSc, Doutoranda em Enfermagem, Curriculum DeGois: 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4221029919497960  
Ana Spínola, MSc, Doutoranda em Enfermagem com projeto com registo definitivo 
Teresa Carreira, MSc 
Maria de La Salete Ferreira, MSc, Doutoranda em Enfermagem com projeto com registo 
definitivo  
Cláudia Urbano, PhD em Sociologia 

Recursos 
humanos – 
Técnicos 

Bolseiros; Mestrandos a desenvolver mestrado na área  
Técnico de informática (website) – Hélio Espinha (Gabinete de Apoio Tecnológico e 
Informático – GATI) e o monitor de investigação Nelson Mendão 

Recursos 
humanos– 
Estudantes 

Estudantes de 1º ciclo Enfermagem 
Estudantes do curso de mestrado em enfermagem comunitária, curso de mestrado em 
enfermagem de saúde familiar e curso de enfermagem de saúde materna e obstetrícia e 
estudantes de doutoramento (Doutorandos do coordenador do projeto e outros) 
Monitora de Investigação, Carolina Rei, desde março de 2013 

Calendarização  
Descrição 2010 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões de avaliação do desenvolvimento do 
projeto com Diretores dos Agrupamentos / 
Escolas para (re)lançamento da continuidade 
do projeto e enquadramento conceptual e 
epidemiológico 

            

Caraterização dos 
agrupamentos/estabelecimentos de ensino 
(distribuição população escolar 
idade/sexo/ano; pessoal docente e não 
docente)   

            

Reunião com ACES Ribatejo; ACES Lezíria e 
ACES Serra D’Aire para definição de parcerias ( 
definição dos participantes a envolver, 
estatuto e nível de participação) 

         

 

  

Construção/ adaptação/validação de 
instrumentos (questionário e entrevista) de 
avaliação diagnóstica com a participação de 
peritos da DGS e do IRicardoJorge 

            

Apresentação da metodologia e definição de 
estratégias de aplicação dos instrumentos e 
recolha de dados 

            

Revisão do Cronograma 
 

            

Redação de Relatório de Progresso             

Aplicação do instrumento no início do ano 
lectivo 2011/2012 

            

Desenvolvimento de atividades de extensão à 
comunidade 

            

Descrição 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Aplicação do instrumento no início do ano 
lectivo 2011/2012 

            

https://www.facebook.com/IPSantarem
http://si.essaude.ipsantarem.pt/essaude_si/web_page.Inicial
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Identificação dos indicadores de saúde no 
âmbito dos determinantes sociais 

            

Introdução das avaliações em base de dados             

Apresentação de resultados do diagnóstico, 
enquadramento do problema em estudo e 
eleição do “grupo operativo” 

            

Discussão final do projeto de intervenção 
adequado a cada escola 

            

Planeamento da Intervenção a realizar nas 
escolas 

            

Desenvolvimento e Avaliação dos Projetos de 
Intervenção em cada Escola 

            

Redação de relatório de Progresso             

Atividades de extensão à comunidade             

Descrição 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Acompanhamento e monitorização da 
atividade desenvolvida 

    
 

  
 

Divulgação              

Avaliação e relatório anual             

Atividades de extensão à comunidade             

Descrição 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Acompanhamento e monitorização da 
atividade desenvolvida 

            

Divulgação             

Avaliação e relatório anual             

Atividades de extensão à comunidade            

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Desenho do projeto             

Elaboração de inquéritos             

Aplicação de inquéritos             

Tratamento de dados             

Publicação  de papers             

Participação em Conferências Nacionais e 
internacionais 

        
  

  

Conferência internacional no âmbito da EPS             

Atividades de extensão à comunidade             

Avaliação e relatório anual             
 

Resultados 
esperados 
(artigos, teses, 
participação em 
congressos, 
serviços à 
comunidade) 

Artigos, teses de mestrado, tese de doutoramento, congressos – publicação dos resultados  
Serviços à comunidade – intervenção adequada a cada escola 
Considerando as características desta suboperação, mais direcionadas para o 
desenvolvimento de atividades de extensão à comunidade, descrevemos as atividades 
desenvolvidas neste  

Atividades de extensão à comunidade:  

Agrup. / Escola 

 

 

Anos Escolar. 

Temas 

Agrupamento 

FazAlmeirim 

Agrupamento 

Chamusca 

Esc. 

Febo 

Moniz 

Almeirim 

Agrupamento 

MMesquita 

Cartaxo 

5ºA 6ºA 8ºA 6ºA 8ºA 8ºA 8º,9º,10º, 11º e 

12ºA 

Higiene corporal, 

Sexualidade e 

Género 

3 T.   2 T.    

O corpo em 

transformação, 

Puberdade aspetos 

biológicos e 

emocionais 

 4 T.      

Gravidez na 

adolescência 

  4 T.  4 T.   

Ser 

Adolescente…Viver 

     4 T.  

https://www.facebook.com/IPSantarem
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a adolescência 

Discriminação/Não 

discriminação no 

VIH/Sida 

      1 Conferência 

Total: 21 sessões e 1 conferência 

Evento “Conferência internacional no âmbito da EPS” : Não se concretizou a sua 

operacionalização por dificuldades de conciliação de atividades das responsáveis pela sua 

organização 

Área da Alimentação: 

Entre o ano letivo 2008/2009 e 2011/2012, a população alvo foi constituída por 792 

estudantes do 2º e 3º Ciclo com participação em 22 atividades.  

A prevenção da obesidade teve como participantes 595 estudantes do 2º ciclo, entre 2008 e 

2010, a alimentação saudável contou com 150 estudantes do 2º ciclo e 43 do 3º ciclo.  

O Programa Peso foi desenvolvido com 30 estudantes do 2º ciclo em 2008/2009 e com 34 

estudantes do 3º ciclo em 2010/2011. 

De realçar que no ano letivo de 2008/2009 houve a participação de 40 pais. Embora não haja 

registo do número de participantes da comunidade escolar, foi trabalhado com os mesmos o 

tema “ Importância da alimentação saudável para o desenvolvimento físico e intelectual de 

crianças jovens”. 

Foram realizadas no total 22 sessões de educação para a saúde, em que se utilizaram 

diferentes estratégias. 

Constante, contínua a ser a divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito do 

presente projeto: 

ATIVIDADE 

Participação 

DATA 

Comunicações 

DATA PUBLICAÇÕES REVISTA MODERADOR 

CONGRESSO DA UIIPS 
6 e 7 de 

fevereiro 
2014 

6 de 
fevereiro 

2014 

 

Revista da 
UIIPS: 
número 
especial do 
congresso 
investigação, 
inovação e 
tecnologia: 
novos 
desafios 
Fevereiro 
2014 
Nº 1 Vol. 2, 
P.188 
ISSN 2182-
9608 

 

Promoção de 
estilos de vida 
saudável 
Projeto da 
escola superior 
de saúde de 
santarém 

ABSTRACT 

CURRICULA DE 
ENFERMAGEM 
(1º E 2º CICLO) 
Da conceção à 
mobilização da 
Promoção da 

Saúde (PrS) nos 
contextos de 

aprendizagem 

7 de 
fevereiro 

2014 

ABSTRACT 
 

Revista da 
UIIPS: 
número 
especial do 
congresso 
investigação, 
inovação e 
tecnologia: 
novos 
desafios 
Fevereiro 
2014 
Nº 1 Vol. 2. 
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P.182 
ISSN 2182-
9608 

ARTIGO 

Revista da 
UIIPS: 
número 
especial do 
congresso 
investigação, 
inovação e 
tecnologia: 
novos 
desafios 
março 2014 
Nº 2 Vol. 2, 
P.524-538 
ISSN 2182-
9608 

   Comer bem 
viver melhor: 
um projeto de 
investigação-
ação em 
parceria na 
prevenção da 
obesidade. 

 ABSTRACT 

Revista da 
UIIPS: 
número 
especial do 
congresso 
investigação, 
inovação e 
tecnologia: 
novos 
desafios 
Fevereiro 
2014 
Nº 1 Vol. 2, P. 
192 
ISSN 2182-
9608 

 

2º CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE 
SAUDE DO IPLEIRIA: 
DESAFIOS E INOVAÇÃO 
EM SAÚDE 

Participação 
9 e 10 de 
maio de 

2014 

Health 
Promotion (HP) 
– ESSS/UMIS 
community 
intervention 

10 de maio 
de 2014 

ABSTRACT 

Revista de 
saúde pública 
da 
Universidade 
de S. Paulo 
VoL. 48 
Special 
Number 
May 2014, 
P.41 
ISSN 0034-
8910 

 

Health 
Promotion (HP) 
in nursing 
curriculum and 
learning 
contexts – 1st 
and 2nd cycles 10 de maio 

de 2014 
ABSTRACT 

Revista de 
saúde pública 
da 
Universidade 
de S. Paulo 
VoL. 48 
Special 
Number 
May 2014, 
P.285 
ISSN 0034-
8910 

 

Seminário de 
Intercâmbio de 
Professores/Seminário 
de Intercâmbio de 
Professorado 

Participação  
17 de maio 

de 2014 

Projeto Escola 
Promotora de 
Saúde – 
Promoção de 
Estilos de Vida 
Saudável 
Alimentação 
Saudável 

17 de maio 
de 2014 

  Moderação do 
painel“Escola 
Promotora de 
Saúde – a 
obesidade 
infantil em 
Santarém e 
Badajoz” em 
17 de maio de 
2014 

 

Síntese da intervenção na área da alimentação saudável por temas, objetivos, conteúdos, 

estratégias e avaliação por grupo alvo: 

Grupo Alvo Temas Objetivos Conteúdos Estratégias Avaliação 
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2º ciclo  - Hábitos 
alimentares 
saudáveis  
- Classificação dos 
alimentos  
- Regras de uma 
alimentação 
saudável  

- Sensibilizar para 
a importância de 
uma alimentação 
saudável  
- Identificar 
alimentos 
protetores, 
saudáveis e não 
saudáveis  
- Clarificar 
perspetivas de 
significado 
incorretas  
- Refletir nas 
regras básicas de 
uma alimentação 
saudável  

- Regras e 
mandamentos de 
uma alimentação 
saudável  
- Vantagens de 
uma alimentação 
saudável  
- Noções de 
alimentos 
protetores, 
saudáveis e não 
saudáveis  
- Regras de uma 
alimentação 
equilibrada, 
variada e 
completa  
- Contributo de 
uma alimentação 
saudável para o 
desenvolvimento 
físico e 
intelectual  

Interação, 
maioritariamente, 
em grupo e/ou 
turma com 
recurso:  
- Jogo pedagógico 
(com o objetivo 
de diminuir i IMC 
das equipas de 
alunos formadas)  
- Avaliação 
antropométrica  
- Estudo dos 
hábitos 
alimentares  
- Método 
interativo  
- PowerPoint  
- Apresentação de 
filmes  
- Foto linguagem  
- Debate  

Excelente, sendo 
que numa das 
escolas, se 
salienta o 
envolvimento de 
toda a 
comunidade 
escolar nas 
estratégias 
definidas, 
conduzindo a  
alterações da 
oferta alimentar 
do bar da escola 
(redução de 
doces e amento 
da oferta em 
fruta) e no 
refeitório 
motivação ao 
consumo de 
saladas e outros 
vegetais.  

3º ciclo  - Hábitos 
alimentares 
saudáveis  
- 
Comportamentos 
alimentares 
saudáveis e não 
saudáveis  

- Sensibilizar para 
a importância de 
uma alimentação 
saudável  
- Identificar 
comportamentos 
saudáveis e não 
saudáveis  
- Reconhecer as 
consequências de 
uma alimentação 
incorreta  
- Enquadrar a 
relevância da 
alimentação 
enquanto 
determinante da 
saúde  

- Alimentação 
saudável  
- 
Comportamentos 
alimentares 
saudáveis e não 
saudáveis  
- Noção de 
comportamento 
alimentar 
saudável, não 
saudável e de 
risco  
- Consequências 
para a saúde de 
uma alimentação 
incorreta  
- Orientações da 
OMS e FAO no 
âmbito de uma 
alimentação 
saudável  

Interação, 
maioritariamente, 
em grupo e/ou 
turma com 
recurso:  
- Método 
interativo  
- PowerPoint  
- Apresentação de 
filmes  
- Debate  
- Palestra  

Muito bom, 
fundamentado 
pela participação 
e interesse dos 
alunos nas 
sessões, 
denotando-se no 
final das mesmas 
maior 
autoconsciência 
das suas práticas 
alimentares.  
Elevada 
participação nos 
debates após as 
sessões.  

Comunidade 
escolar  

- Importância da 
alimentação 
saudável para o 
desenvolvimento 
físico e 
intelectual de 
crianças jovens  

- Sensibilizar para 
a importância de 
uma alimentação 
saudável  

- Alimentação 
saudável  
- Consequências 
para a saúde de 
uma alimentação 
incorreta  

- PowerPoint  
- Método 
interativo com 
recurso à 
exposição oral e 
debate sobre a 
importância de 
uma alimentação 
saudável na 
criança e jovem  

Excelente, 
fundamentado 
pela discussão 
em torno da 
problemática em 
causa.  

 

Existe programada a avaliação das atividades desenvolvidas do ano letivo 2013/2014, até ao 

término do presente ano civil/1º trimestre do ano de 2015. 

Observações   Produção científica e empírica na área:5 

                                                           
5 As comunicações, abstracts e artigos estão enquadrados no projeto de investigação e desenvolvimento: Parque de Ciência e 

Tecnologia do Alentejo - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (Unidade de Promoção da Atividade Física e Saúde – 

título do estudo), apresentado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e pela Escola Superior de Saúde de 

Santarém (ESSS) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), cofinanciado por fundos nacionais através do Programa Operacional 

do Alentejo 2007-2013 (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Investigador responsável: Professora Adjunta Maria do Carmo Figueiredo 

(MsC), Professora Adjunta Hélia Dias (MsC) e Professora Adjunta Clara André (MsC). Coordenador da Unidade: Professor 

Coordenador José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins (PhD) 
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Amendoeira, José e outros (2011). Eating well, living better in Santarem. A Partnership 
Project. International Conference on Childhood Obesity (Poster). Oeiras, Portugal, 6 a 9 July 
2011 

Dias, H.; Cruz, O. & Santiago, C. (2010). Educação para a Sexualidade. In: H. Pereira, L. 
Branco, F. Simões, G. Esgalhado e R.M. Afonso (Eds) Educação para a Saúde, Cidadania e 
Desenvolvimento Sustentado. Resumos do 3º Congresso Nacional de Educação para a Saúde 
e 1º Congresso Luso-Brasileiro de Educação para a Saúde. Covilhã: Universidade da Beira 
Interior, Psicologia e Educação, vol IX (especial), pp. 34-35. (ISSN: 1645-6084). 

Urbano, Cláudia, Casimiro Balsa, Clara Vital, Liliana Pascueiro e Leda Barbio (2008), Inquérito 
Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral – Portugal 2007, IDT, 
Colecção Estudos – Universidades 

André, M. (2011) “Promoção da saúde mental – Intervenção em meio escolar”, in Actas do 
2.º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente – “Bem-estar e estilos 
de vida saudáveis”, na Universidade Lusíada em Lisboa, cd-rom. 

André, M. (2010) “Estilos de vida saudáveis promotores de saúde mental”, in Actas do 3º 
Congresso Nacional de Educação para a Saúde e 1º Congresso Luso-Brasileiro de Educação 
para a Saúde, na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, na 
Covilhã, cd-rom. 

Carreira, T.e Spínola, A (2009). A Família enquanto parceiro no estilo de vida saudável 
Seminário Expo-Criança 2009: “Promoção de Estilo de Vida Saudável“. Instituto Politécnico 
de Santarém: livro de resumos 

Coelho, Teresa (2010). Comunicação Terapêutica em Saúde Mental, in Sociedade Portuguesa 
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Dias, H.; Cruz, O. & Santiago, C. (2010) A educação sexual: Alunos, pais e professores – 
Relato duma experiência. In: H. Pereira, L. Branco, F. Simões, G. Esgalhado e R.M. Afonso 
(Eds) Educação para a Saúde, Cidadania e Desenvolvimento Sustentado. Livro Digital do 3º 
Congresso Nacional de Educação para a Saúde e 1º Congresso Luso-Brasileiro de Educação 
para a Saúde. Covilhã: Universidade da Beira Interior, pp. 354-361. (CD-ROM; ISBN: 978-989-
96996-0-1). 

Figueiredo, Maria do Carmo (2010). “Uma instituição do ensino superior promotora de saúde 
(IEPS): Desafios de um projeto”. In Pereira, et al (2010) (org) - Educação para Saúde, 
Cidadania e Desenvolvimento Sustentado. Covilhã. ISBN: 978-989-96996-0-1  

Reis, Alcinda (2010). Avós e Netos: Interações de Hoje… que opções profissionais amanhã? 
Aguarda-se publicação desta comunicação em colectânea promovida pelas Universidades de 
Toronto/Canadá, Aberta de Lisboa e Açores, e pela Fundação Pro Dignitate - Lisboa 

Rosa, Marta (2010). Experiências Educativas em Promoção da saúde: Promoção da Saúde. 
Que aprendizagens? CD: Educação para Saúde, Cidadania e Desenvolvimento Sustentado; 
Editores: Henrique  

 
Santiago, Conceição (2010). A educação sexual: Alunos, pais e professores – Relato duma 
experiência, (co-autora). Publicado In Revista Psicologia e Educação (2010), Resumos - 3º 
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tabaco na Mulher Grávida: Revisão Sistemática de Literatura” V Congresso Internacionl 
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“Caracterização do consumo de tabaco dos alunos do 3º Ciclo – A realidade de uma escola 

básica e secundária” Comunicação Livre nas XX Jornadas de Cardiologia de Santarém - 

http://umis.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/10/9.pdf 

-Dias, H. (2014). Discriminação VIH/SIDA Não Discriminação. - http://umis.ipsantarem.pt/wp-
content/uploads/2014/10/11.pdf 
-Dias, H. (2014). “Sexualidade e Saúde” VIII Congresso Hispano-Luso - 
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http://umis.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/10/12.pdf 
- Dias, H; Cruz, O; Santiago, C. Carreira, T. e Amendoeira, J. (2014). “ A educação sexual em 

contexto escolar. Relato do projeto da ESSS como instituição de ensino superior promotora 

da saúde” no III Congresso Internacional Sexualidade e Educação Sexual: Direitos, Políticas, 

Investigação e Práticas. 

Publicações  

- Pereira, MC  et al(2014). “PROMOÇÃO DE ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEL - O PROJETO DA 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM” In Livro de Resumos do CONGRESSO 

“Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”. Santarém: Instituto Politécnico de 

Santarém http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/04/Revista-da-

UIIPS_N1_Vol2_2014_RESUMOS.pdf  

- Dias, H; Cruz, O; Santiago, C. Carreira, T. e Amendoeira, J. (2014). “Sex education in schools: 

An interventional projet”. Rev Saúde Pública, 48(n. esp.), p.56 

- Dias, H.; Cruz, O; Santiago, C. Carreira, T. e Amendoeira, J. (2014). “ A educação sexual em 
contexto escolar. Relato do projeto da ESSS como instituição de ensino superior promotora 
da saúde” In: I. Chagas, L. Kornatzki, D. Mourato, C. Faria e S. Freire (Eds) Livro de resumos 
do III Congresso Internacional Sexualidade e Educação Sexual. Lisboa: Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa, pp. 158-160. (ISBN: 978-989-8753-03-08). 
 

Estudo: As atitudes e o conforto do enfermeiro sobre a sexualidade 

Concluído. Elaborado artigo para publicação, no prelo. 

Publicações: 

- Grincho, N; Torcato, ML e Dias, H. (2014). A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE DO CASAL 

DURANTE A AMAMENTAÇÃO no CONGRESSO “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos 

desafios” http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2014/04/Revista-da-

UIIPS_N1_Vol2_2014_RESUMOS.pdf  

Artigo científico: 

Dias, H; Cruz, O; Santiago, C. Carreira, T. e Amendoeira, J. (2014). As atitudes dos 

enfermeiros sobre a sexualidade [artigo proposto para publicação na Revista da UiIPS] (No 

prelo) 

Comunicação:  

Dias, H. (2014). Sexualidade e Saúde. Conferência proferida na Escola Superior de Saúde de 

Santarém. 

Participação em eventos científicos: Não se concretizou a divulgação deste estudo, dado ter 

sido finalizado no final do mês de outubro, logo que possível, far-se-á uma proposta de 

publicação. 
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Relatório 2010 

O presente projeto apresenta uma maturidade no domínio da extensão à comunidade, 

constituindo-se como uma das marcas da Escola Superior de Saúde na sua relação com o 

meio envolvente. No período em apreço foram concretizadas reuniões de avaliação do 

desenvolvimento do projeto com Diretores dos Agrupamentos / Escolas para 

(re)lançamento da continuidade do projeto e enquadramento conceptual e 

epidemiológico, que veio a ganhar dimensão nomeadamente com agrupamentos / escolas 

de quatro concelhos, de entre os quais Santarém, Almeirim (Fazendas de Almeirim) , 

Cartaxo e Rio Maior. 

A caraterização dos agrupamentos/estabelecimentos de ensino (distribuição população 

escolar idade/sexo/ano; pessoal docente e não docente), veio a sofrer algumas alterações 

decorrentes da organização educativa, aqui por referência aos concelhos identificados.  

Neste sentido e para além dos contatos com os diretores dos agrupamentos escolares e 

escola, concretizaram-se reuniões com os responsáveis pelos ACES Ribatejo; ACES Lezíria e 

ACES Serra D’Aire para definição de parcerias (identificação dos participantes a envolver, 

estatuto e nível de participação). 

Dados os fatores que temos vindo a referir ao longo dos diferentes projetos, foram 

recalendarizadas algumas das ações, de que se destaca a aplicação do instrumento no 

início do ano letivo 2011/2012, o que ainda não aconteceu. 

Releva-se o desenvolvimento de atividades de extensão à comunidade, de forma 

sistemática, continuada e regular ao longo do ano letivo. 

Relatório 2011 

No presente ano e considerando os diferentes fatores enunciados neste documento, 

releva-se de entre as ações desenvolvidas, as que se enquadram mas atividades de 

extensão à comunidade, nomeadamente nos domínios da alimentação, da sexualidade e 

da promoção da saúde mental. 

Relatório 2012 

No presente ano e de forma concreta a partir de setembro, iniciou-se a sistematização, 

acompanhamento e monitorização das atividades desenvolvidas, de que se destaca a 

decisão da nomeação das coordenadoras operacionais, nos domínios da alimentação, da 

sexualidade e da promoção da saúde mental. 

Este projeto sempre apostou na divulgação em conferências nacionais e internacionais, 

com recurso à apresentação de comunicações livres, poster’s e conferências. 

As atividades de extensão à comunidade, constituíram-se igualmente no presente ano 

como a ênfase deste projeto. No final do ano definiu-se a matriz para a elaboração do  

relatório de progresso, que se concretiza no ano seguinte. 

Relatório 2013 

Relativamente ao ano em apreço, consolidou-se a matriz de acompanhamento e 

monitorização da atividade desenvolvida, mantendo-se as áreas de intervenção antes 

enunciadas, embora apesar da tentativa de alargar a referida intervenção a outros 

agrupamentos escolares, dada a contínua reorganização que tem vindo a ocorrer, não 

tenha permitido esta mesma concretização. As atividades de extensão à comunidade, 

continuam a constituir-se como o core do presente projeto. 

A divulgação das atividades do projeto, tem sido uma constante e foi igualmente no 
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presente ano, conforme damos boa nota na produção científica, de que se destaca a 

participação em dois simposia do I Congresso Mundial de Comportamentos de Saúde 

Juvenis, que ocorreu em Viseu em abril do presente ano e onde participámos com 9 

comunicações (em conjunto com o projeto seguinte), cujos resumos foram publicados no 

suplemento da revista Atencion Primária. 

Neste ano procedeu-se à avaliação das atividades desenvolvidas nos anos letivos 

2010/2011 e 2011/2012, de que resultou um relatório a divulgar no final do presente ano. 

 

Plano 2014 
Esta atividade continuou em 2014, bem como os recursos a adquirir, com o máximo 

detalhe 

Relatório Final 

(nov. 2014) 
O presente relatório agrega a informação dos anos anteriores. 

Plano de ação 2015 

Área da Sexualidade  

Extensão à comunidade: Consolidar trabalho desenvolvido e alargar a outras 

escolas/agrupamentos com recurso a um diagnóstico situacional, sempre que possível, 

ainda que atendendo aos projetos de cada escola 

 

Intervenção ao nível das instituições de saúde: partir do estudo realizado sobre as atitudes 

dos enfermeiros sobre a sexualidade e definir um plano de intervenção com enfermeiros 

com 3 eixos orientadores: conhecimentos básicos sobre a sexualidade humana, reflexão 

sobre como as atitudes pessoais influenciam a própria sexualidade e a dos outros e 

desenvolvimento de competências básicas para avaliar a pessoa que necessita de cuidados 

e levar a cabo um plano de cuidados, promotor duma vivência saudável e equilibrada da 

sexualidade. 

Evento “Conferência internacional no âmbito da EPS” : Não se concretizou a sua 

operacionalização por dificuldades de conciliação de atividades das responsáveis pela sua 

organização 

 

4.2.6. Suboperação Saúde - Escola Promotora de Saúde - Condições de Alimentação e Prevalência de 
Obesidade em Crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

 

Âmbito do 
trabalho 

ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE - Condições de alimentação e prevalência de obesidade em 
crianças do pré-escolar e 1.º ciclo (Projeto 3) 

Tema Comer bem e viver melhor em Santarém 

Objetivo geral 
Avaliar as condições de alimentação na população pré-escolar nos agrupamentos escolares 
sob a responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém  
Identificar a situação relativa a obesidade e seus fatores nas crianças do pré-escolar e 1º ciclo 

Objetivos 
específicos 

- Realizar um diagnóstico de situação, equacionando problemas e necessidades na 
comunidade escolar do concelho de Santarém, no âmbito da alimentação  
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- Planear a intervenção adequada e individualizada, com estratégias de educação para a 
saúde, junto da comunidade escolar  
- Promover o desenvolvimento pessoal e social das crianças e adolescentes pela construção 
de conhecimentos/atitudes face a estilos de vida saudáveis 

Métodos e 
técnicas 

Investigação-Ação 
Aplicação de questionário 
Construção de base de dados 
Reuniões de equipa e com sujeitos da investigação, nomeadamente os responsáveis pelas 
instituições educativas 
Nível de abrangência: todos os níveis de ensino de todos os agrupamentos do concelho de 
Santarém, tendo-se privilegiado no ano letivo 2009/2010 as atividades que visavam a 
operacionalização da 2ª fase do projeto:  
FASE I -  Diagnóstico preliminar  
-Reuniões com Diretores dos Agrupamentos do Concelho de Santarém para lançamento da 
ideia do projeto e enquadramento conceptual e epidemiológico 
- Caraterização dos agrupamentos/estabelecimentos de ensino (distribuição população 
escolar idade/sexo/ano; pessoal docente e não docente)   
- Inventariação de projetos em curso sobre a temática proposta  
- Caraterização dos participantes a envolver, estatuto e nível de participação (opção pela 
realização de um diagnóstico inicial de situação relativo a obesidade e seus fatores nas 
crianças do pré-escolar e 1º ciclo)  
- Enumeração das áreas disciplinares a afetar e elemento interlocutor em cada escola 
(professor responsável pelos projetos de Educação para a Saúde) 
- Divulgação do projeto: sessões de sensibilização e informação a coordenadores de 
estabelecimento  
- Solicitação da indicação de um estabelecimento por agrupamento para “experiência-piloto”  
- Reunião para Identificação das áreas de intervenção consideradas prioritárias por cada 
escola Piloto, para desenho de um primeiro projeto de Intervenção 
- Reunião com ACES Ribatejo para definição de parcerias (definição dos participantes a 
envolver, estatuto e nível de participação) 
- Preparação de uma plataforma de recursos audiovisuais pelos estudantes da ESSS (18º CE) 
no âmbito da UC Metodologias de Formação   
-Construção/ adaptação/validação de instrumento de avaliação diagnóstica com a 
participação de peritos da Plataforma e de cada agrupamento 
- Apresentação do instrumento final e definição de estratégias de aplicação e recolha 
- Revisão do Cronograma 
- Redação de Relatório de Progresso 
 
FASE II -  Diagnóstico de situação e intervenção nas Escolas Piloto (pré-escolar e 1º ciclo) 
- Aplicação do instrumento no início do ano letivo 
 - Avaliação antropométrica dos alunos (IMC, perímetros abdominal)  
- Estudo da prevalência/incidência da obesidade  
- Introdução das avaliações em base de dados 
- Apresentação de resultados de diagnóstico, enquadramento do problema em estudo e 
eleição do “grupo operativo” 
- Discussão final do projeto de intervenção adequado a cada escola 
- Desenvolvimento e Avaliação dos Projetos de Intervenção em cada Escola Piloto. 
- Planeamento da monitorização da Intervenção realizada com pré-escolar e 1º ciclo 
- Planeamento do Diagnóstico e intervenção ao 2º e 3º ciclo 
- Redação de relatório de Progresso  
FASE III - Diagnóstico de situação e intervenção nas Escolas (2º e 3º ciclos) 
FASE IV – Acompanhamento e Monitorização da Intervenção desenvolvida 
Avaliação e Relatório final   

Equipamentos e Software SPSS versão 22 e Excel  
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recursos 
materiais – 
existentes 

Viatura para deslocações  
 

Equipamentos e 
recursos 

materiais – a 
adquirir 

 

Orçamento Equipamento a adquirir e recursos humanos:  VER PONTO 5 

Recursos 
humanos – 

Investigador 
responsável 

Doutor José Amendoeira jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 

Recursos 
humanos – 

 
 
 

Colaboradores 

Celeste Godinho, MSc, Doutoranda, Curriculum DeGois 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1066092329120791  
Maria do Carmo Figueiredo, MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem com projeto com 
registo definitivo, na área da Promoção da Saúde Curriculo DeGois: 
https://curriculum.degois.pt/index.jsp?update=true2657439084988274   
Hélia Dias, MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem com projeto com registo definitivo, 
Curriculum DeGois 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=7802076726733309   
Anabela Cândido, MSc, Doutoranda 
Maria José Montez, Licenciada, Técnica Superior, Câmara Municipal de Santarém 
Ana Spínola, MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem  
Cláudia Urbano, PhD em Sociologia 

Recursos 
humanos – 

 
Técnicos 

Bolseiros, Mestrandos a desenvolver mestrado na área  
Técnico de informática (website) – Hélio Espinha (Gabinete de Apoio Tecnológico e 
Informático – GATI) e Monitor de Investigação Nelson Mendão.  

Recursos 
humanos– 
Estudantes 

Estudantes de 1º ciclo (aplicação de questionários) 
Estudantes de mestrado em Enfermagem Comunitária e Enfermagem de saúde Familiar e 
doutoramento (Orientandos do Coordenador do Projeto) 
Monitor de Investigação desde dezembro 2013 Nelson Mendão  

Calendarização  
Fase I 2010 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões com Diretores dos Agrupamentos do 
Concelho de Santarém para lançamento da 

ideia do projeto e enquadramento conceptual 
e epidemiológico 

            

Caraterização dos 
agrupamentos/estabelecimentos de ensino 

(distribuição população escolar idade 
/sexo/ano; pessoal docente e não docente) 

            

Inventariação de projetos em curso sobre a 
temática proposta e Caraterização dos 

participantes a envolver, estatuto e nível de 
participação (opção pela realização de um 

diagnóstico inicial de situação relativo a 
obesidade e seus fatores nas crianças do pré-

escolar e 1º ciclo) 

            

Enumeração das áreas disciplinares a afetar e 
elemento interlocutor em cada escola 

(professor responsável pelos projetos de 
Educação para a Saúde) 

            

Divulgação do projeto: sessões de 
sensibilização e informação a coordenadores 

de estabelecimento e - Solicitação da 
indicação de um estabelecimento por 

agrupamento para “experiência-piloto” 

            

Reunião para Identificação das áreas de 
intervenção consideradas prioritárias por cada 

escola Piloto, para desenho de um primeiro 
projeto de Intervenção 

            

Reunião com ACES Ribatejo para definição de             
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parcerias (definição dos participantes a 
envolver, estatuto e nível de participação) 

Preparação de uma plataforma de recursos 
audiovisuais pelos estudantes da ESSS (18º CE) 
no âmbito da UC Metodologias de Formação 

-Construção/ adaptação/validação de 
instrumento de avaliação diagnóstica com a 
participação de peritos da Plataforma e de 

cada agrupamento 

            

Apresentação do instrumento final e definição 
de estratégias de aplicação e recolha e Revisão 

do Cronograma 

            

             

Fase II 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Diagnóstico de situação e intervenção nas 
Escolas Piloto (pré-escolar e 1º ciclo) 

            

Introdução das avaliações em base de dados 
 

            

Fase II e III 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Apresentação de resultados diagnóstico, 
enquadramento do problema em estudo e 

eleição do “grupo operativo” 

            

Discussão final do projeto de intervenção 
adequado a cada escola 

            

Desenvolvimento e Avaliação dos Projetos de 
Intervenção em cada Escola Piloto. 

            

Planeamento da monitorização da Intervenção 
realizada com pré escolar e 1º ciclo 

            

Planeamento do Diagnóstico e intervenção ao 
2º e 3º ciclos 

            

Redação de relatório de Progresso 
 

            

Diagnóstico de situação e intervenção nas 
Escolas (2º e 3º ciclos) 

            

Fase III e IV 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Diagnóstico de situação e intervenção nas 
Escolas (2º e 3º ciclos) 

            

Acompanhamento e Monitorização da 
Intervenção desenvolvida 

Avaliação 

            

Relatório final 
 

            

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de inquérito – 2º ciclo e 3º ciclo             

Aplicação de inquéritos             

Tratamento de dados             

Acompanhamento e monitorização da 
intervenção desenvolvida 

            

Avaliação             

Elaboração de Relatório de progresso             

Descrição 
 

2015 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Projeto ““Crescer com peso e medida na 
Chamusca” - Introdução das avaliações em 

base de dados 

            

Projeto ““Crescer com peso e medida na 
Chamusca” - Apresentação de resultados do 

diagnóstico, enquadramento do problema em 
estudo 

            

 
Projeto ““Crescer com peso e medida na 

Chamusca” - Planeamento da Intervenção a 
realizar com pré-escolar e 1º ciclo 

            

Projeto ““Crescer com peso e medida na 
Chamusca” -Desenvolvimento e Avaliação dos 
Projetos de Intervenção em cada Escola Piloto. 

 

            

             
 

Resultados 
esperados 

(artigos, teses, 
participação em 

congressos, 

Artigos, teses de mestrado, tese de doutoramento, congressos – publicação dos resultados  
Serviços à comunidade – intervenção adequada a cada escola  
Promoção da alimentação saudável na população infantil (pré-escolar) 
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serviços à 
comunidade) 

Observações 

Produção científica e empírica na área6: 
Cândido, Anabela; Godinho, C.; Amendoeira, José. 2013. "Health Promoting School Project as 
a Vehicle for the Promotion of Healthy Lifestyles: The Importance of Food", Trabalho 
apresentado em 1º Congresso Mundial de Comportamentos de Saúde Infanto-Juvenil, In 
Atencion Primaria. Vol. 45 (Supplement I), Viseu.    
Godinho, C. Cândido, Anabela; Amendoeira, José. 2013. "Eat Well Live Better: an action 
research project in partnership to prevent obesity", Trabalho apresentado em 1º Congresso 
Mundial de Comportamentos de Saúde Infanto-Juvenil, In Atencion Primaria. Vol. 45 
(Supplement I), Viseu. 
Amendoeira, José; Godinho, C.; Cândido, Anabela. 2013. "Intervention programs to prevent 
obesity in childrens and adolescents. A systematic literature review.", Trabalho apresentado 
em Ist World Congress of Children and Youth Health Behaviors, In Aten Primaria. Supplement 
(Espec Cong 1), Viseu. 

Amendoeira, J.; Figueiredo, M.; Dias, H.; Godinho, C; Cândido, A. Urbano, C. e Montez, M. 

(2013).  Condições de alimentação em crianças do pré-escolar e 1º ciclo – projeto de 
investigação-ação. Revista da UIIPS Portugal, 2013,Vol. 4, nº 1, p. 212- 228. 
http://www.ipsantarem.pt/wp-content/uploads/2013/07/Revista-da-
UIIPS_N4_Vol1_2013_ISSN-2182-9608.pdf (pp 68-79) 
Amendoeira, José e outros (2011). Eating well, living better in Santarem. A Partnership 
Project. International Conference on Childhood Obesity (Poster). Oeiras, Portugal, 6 a 9 July 
2011 
Figueiredo, Maria do Carmo, e tal (2009). Obesidade Infantil – Intervenção na Comunidade. 
Livro de Actas do Instituto Politécnico de Santarém 
Godinho, Celeste; Candido, Anabela; (2010). Saúde e Nutrição: A alimentação é 
importante…Porquê? III Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente – 
Universidade Lusíada (2,3 e 4 de Dezembro). Publicado em Revista do Departamento de 
Psicologia e Educação – Vol. IX, n.º especial; ISBN: 1645-6084 
Godinho, Celeste (2010). (co-autora) Comer Bem, Viver Melhor em Santarém um projeto em 
parceria (III Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente – Universidade 
Lusíada (2,3 e 4 de Dezembro). Publicado em Revista do Departamento de Psicologia e 
Educação – Vol. IX, n.º especial; ISBN: 1645-6084 
Figueiredo, Maria do Carmo (2009). Obesidade infantil: intervenção na comunidade. 
Seminário “Promoção de Estilo de Vida Saudável na Criança, no âmbito da Expo criança e 
organizado pelo IPS, em Santarém. 
Figueiredo, Mª do Carmo; Godinho, Celeste (2010). Comer Bem, Viver Melhor em Santarém - 
um projeto em parceria. III Fórum de Projetos de Prevenção da Obesidade Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa - Hospital de Santa Maria (18 e 19 de Junho) 
Godinho, Celeste; Candido, Anabela; (2011). Estilos de Vida Saudáveis na Prevenção da 
Obesidade Infantil e Juvenil. Inserido no âmbito do projeto Escola Promotora de Saúde,  
Congresso Nacional de Educação para a Saúde e I Congresso Luso-Brasileiro de Educação para 
a Saúde, Covilhã. (6 e 7 de Abril). Em livro de Actas publicado on line em  
http://www.lis.ulusiada.pt/inicio/ eventos/2congressointpca/posters.aspx 

                                                           
6 As comunicações, abstracts e artigos estão enquadrados no projeto de investigação e desenvolvimento: Parque de Ciência e 

Tecnologia do Alentejo - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (Unidade de Promoção da Atividade Física e Saúde – 
título do estudo), apresentado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e pela Escola Superior de Saúde de 
Santarém (ESSS) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), cofinanciado por fundos nacionais através do Programa Operacional 
do Alentejo 2007-2013 (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Investigador responsável: Professora Adjunta Celeste Godinho (MsC). 
Coordenador da Unidade: Professor Coordenador José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins (PhD) 
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Ferreira, R.; Cruz, O (2009) A pirâmide do estilo de vida saudável    Seminário Expo-Criança 
2009: “Promoção de Estilo de Vida Saudável“. Instituto Politécnico de Santarém: livro de Actas  
Figueiredo, Mª do Carmo; Godinho, Celeste; Candido, Anabela; (2009) Comer Bem, Viver 
Melhor” – Relato de um Projeto de Intervenção Pedagógica numa Escola EB2,3. II Congresso 
Luso-Espanhol de estudantes de Enfermagem - ESSSantarém (15 e 16 de Maio) 

Relatório 2010 

Durante o ano de lançamento do projeto, todas as atividades previstas foram concretizadas 

de maneira global, concretizando-se as reuniões com Diretores dos Agrupamentos do 

Concelho de Santarém para lançamento da ideia do projeto e enquadramento conceptual e 

epidemiológico do mesmo, revelando-se de elevado interesse a participação dos recursos da 

Câmara Municipal de Santarém, como entidade parceira. 

Procedeu-se à caraterização dos agrupamentos/estabelecimentos de ensino (distribuição 

população escolar idade /sexo/ano; pessoal docente e não docente).   

Fizemos a inventariação de projetos em curso sobre a temática proposta e caraterização dos 

participantes a envolver, estatuto e nível de participação (opção pela realização de um 

diagnóstico inicial de situação relativo a obesidade e seus fatores nas crianças do pré-escolar 

e 1º ciclo).  

Foram enumeradas as áreas disciplinares a afetar bem como o elemento interlocutor em cada 

escola (professor responsável pelos projetos de Educação para a Saúde) 

No que concerne à divulgação do projeto, concretizaram-se sessões de sensibilização e 

informação a coordenadores de estabelecimento e solicitou-se a indicação de um 

estabelecimento por agrupamento para o desenvolvimento de “experiência-piloto”.  

Concretizou-se uma reunião para Identificação das áreas de intervenção consideradas 

prioritárias por cada escola Piloto, para desenho de um primeiro projeto de Intervenção. 

Reunimos igualmente com o ACES Ribatejo para definição de parcerias (definição dos 

participantes a envolver, estatuto e nível de participação), no sentido de promover a 

necessária articulação com as organizações prestadoras de cuidados de saúde.  

Preparou-se uma plataforma de recursos audiovisuais pelos estudantes da ESSS no âmbito da 

Unidade Curricular Metodologias de Formação   

Procedeu-se à construção/ adaptação/validação de instrumento de avaliação diagnóstica com 

a participação de peritos da Plataforma contra a obesidade e de cada agrupamento 

Concretizou-se a apresentação do instrumento final e definição de estratégias de aplicação e 

recolha de dados, tendo-se revisto o respetivo Cronograma. 

Relatório 2011 

No ano em referência desenvolveu-se o Diagnóstico de situação, de que decorreu de forma 

interdisciplinar, a intervenção nas Escolas Piloto (pré-escolar e 1º ciclo). 

Os dados colhidos foram introduzidos em base de dados e submetidos a tratamento com a 

participação de estudantes e professores, no âmbito da Unidade Curricular de investigação. 

Revelou-se uma estratégia com relevância, não apenas porque se concretizaram os objetivos 

propostos no que concerne à envolvente, como se constituiu numa aprendizagem concreta 
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para os estudantes que participaram, de forma ativa no processo de investigação. 

Relatório 2012 

No ano em análise, foi designada como coordenadora operacional do projeto, uma das 

professoras que se manteve em continuidade no mesmo, tendo ocorrido a apresentação de 

resultados do diagnóstico, reforçando o enquadramento do problema em estudo e 

reconhecimento do “grupo operativo”, que tem vindo a alargar-se por referência à 

multidisciplinaridade. 

Procedeu-se à discussão final do projeto de intervenção adequado a cada escola, bem como 

ao desenvolvimento e Avaliação dos Projetos de Intervenção em cada Escola Piloto. 

O planeamento da monitorização da Intervenção realizada com pré-escolar e 1º ciclo, 

revelou-se de elevada consistência, o que permitiu iniciar o planeamento do Diagnóstico e 

intervenção ao nível dos 2º e 3º ciclos. 

A apreciação e análise crítica de todas estas dimensões, encontram-se descritas no relatório 

de Progresso, integrado no Relatório da UMIS 2010/2011 e 2011/2012, a divulgar até ao final 

do ano de 2013. 

Das atividades do projeto tem ocorrido uma diversidade de comunicações livres e poster’s em 

diversas atividades de cariz científico, o que tem contribuído para consolidar o estudo e dar-

lhe continuidade para os 2º e 3º ciclo, conforme assumido antes. 

Relatório 2013 

O presente ano não permitiu partir para o Diagnóstico de situação e intervenção nas Escolas 

(2º e 3º ciclos), dadas as dificuldades em tomar decisão quanto ao questionário a utilizar na 

colheita de dados, essencialmente pela dificuldade de acesso aos dados psicométricos da 

escala utilizada na primeira fase, referenciando-se essa dificuldade igualmente á utilização por 

autores portugueses e na realidade portuguesa. 

Neste sentido procedeu-se à realização de uma Revisão Sistemática de Literatura, com o 

objetivo principal de identificar instrumentos que permitam concretizar os objetivos de 

alargamento aos estudantes do 2º e 3º ciclo. 

Na qualidade de entidade responsável pelo acompanhamento e Monitorização da 

Intervenção desenvolvida, a coordenadora do projeto e os demais elementos que o integram, 

reforçaram o relevo que este projeto atribui à parceria, o que permite perspetivar uma 

avaliação positiva em relação ao projeto de uma forma global. 

A divulgação dos resultados do trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto não foi 

descurado, de que se releva a participação no I Congresso Mundial de Comportamentos 

Saudáveis nos Jovens, que decorreu em abril do presente ano em Viseu, nomeadamente com 

uma comunicação livre e uma participação num dos simposia da responsabilidade da Escola 

Superior de Saúde de Santarém. 

Também relacionado com o projeto foi elaborado um artigo científico já aceite e de que se 

aguarda publicação. 

O Relatório final, relativo ao presente ano será elaborado e apresentado no início do próximo 

ano. 
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Plano 2014 
Esta atividade tem continuidade em 2015, bem como os recursos a adquirir, com o máximo 

detalhe. 

Relatório 2014 

Na continuidade deste projeto de intervenção ao nível do pré-escolar e 1º ciclo, e numa logica 
de promoção do desenvolvimento pessoal e social das crianças, na construção de 
conhecimentos/atitudes face a estilos de vida saudáveis, foram realizados no início do ano 
workshops “Receitas coloridas”, nos quais houve oportunidade de validar a apropriação de 
conhecimentos e de uma atitude positiva face à valorização de uma alimentação saudável. 
Foram ainda realizados encontros com pais que possibilitaram uma avaliação do grau de 
satisfação face às atividades desenvolvidas e monitorizar duvidas e/ou dificuldades na adoção 
de uma alimentação saudável. 
Numa linha de continuidade e divulgação do mesmo, valoriza-se a oportunidade de 
desenvolvimento do projeto “Crescer com peso e medida na Chamusca”, no qual se replica a 
metodologia anteriormente utilizada. Neste projeto verificou-se um protelamento da data de 
aplicação do instrumento de avaliação (Questionário de frequência alimentar e Hábitos 
saudáveis dirigido a crianças dos 3 aos 10 anos), pelo atraso verificado na resposta ao registo 
do referido instrumento no sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar. 
Pretende-se concretizar essa aplicação ainda até ao final do ano (1º período)  
Relativamente à divulgação dos resultados do trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto, 
destaca-se a participação no Seminário de Intercâmbio de Professores, realizado em 
colaboração com a Cátedra Semergen, Universidade de Extremadura, no qual se apresentou o 
projeto e se firmou um acordo de colaboração entre as duas organizações, visando o estudo 
da obesidade infantil na Extremadura. 
Vimos ainda concretizada a publicação referida no ano transato. 
Relativamente ao Diagnóstico de situação e intervenção nas Escolas (2º e 3º ciclos), a Revisão 
Sistemática de Literatura permitiu identificar programas de intervenção focalizados à 
prevenção da obesidade e adequados a esta faixa etária, que validaram as nossas perspetivas 
de intervenção, numa lógica de desenvolvimento intra e interpessoal, valorizando a 
importância de metodologias ativas; a identificação e validação do instrumento de colheita de 
dados, foi assim protelada, remetendo-nos para a validação com os restantes parceiros do 
desenho mais adequado à continuidade deste projeto, visando um alargamento aos 
estudantes do 2º e 3º ciclo. 
O Relatório final, relativo ao presente ano será elaborado e apresentado no início do próximo 
ano. 

Plano 2015 

1º Semestre 

O projeto “Crescer com peso e medida na Chamusca” assume-se numa linha de continuidade 
e divulgação, pretendendo apostar-se na divulgação dos resultados do trabalho desenvolvido 
em encontros científicos e através de publicações. 
Relativamente ao alargamento ao 2º e 3º ciclo, prevê-se uma discussão alargada com todos os 
parceiros participantes, por forma a validar a pertinência da continuidade do mesmo, e 
definição de estratégias operacionais. 

 

 

 

4.2.7. Suboperação Saúde - Monitorização dos Indicadores em Saúde – Tomada de Decisão em 
Situações Complexas de Saúde - Recursos e Competências 

 

Âmbito do 
trabalho 

FORMAÇÃO AVANÇADA NOS PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO 

Tema A aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento crítico e do julgamento clínico, com 
recurso à simulação avançada (Projeto 6) 

Objetivo geral Desenvolver competências no âmbito da intervenção autónoma e numa perspetiva de 
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Enfermagem Avançada 
Aprofundar a aprendizagem do pensamento crítico e do julgamento clínico em situações de 
elevada complexidade de cuidados, com recurso à investigação aplicada 

Objetivos 
específicos 

Identificar fatores facilitadores e dificultadores do desenvolvimento de competências nos 
Enfermeiros, que recorrem à utilização da evidência no processo de cuidados 
Desenvolver estudo de investigação para caracterização dos diversos processos de cuidados, 
relevando as dimensões estruturantes: Pensamento crítico, Julgamento clínico e Tomada de 
decisão. 

Métodos e 
técnicas 

O desenho do estudo cujas fases e atividades se encontram descritas no cronograma, são 
suportadas pelo recurso às seguintes técnicas de investigação: 
Revisão sistemática de literatura (RSL) 
Entrevistas a informantes chave 
Construção de base de dados 
Seminários de divulgação dos resultados preliminares 
Formação por simulação, no âmbito do suporte básico e do suporte avançado de vida 
 
FUNDAMENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA EM ESTUDO 
 
O ICN (2012) elegeu como lema para as comemorações do dia internacional do enfermeiro a 
importância da evidência na ação em 4 áreas: compreender a prática baseada na evidência, 
identificar as fontes da evidência e desenvolver a orientação para a mudança por forma a 
basear ação na evidência. 
A ESSS integra um consórcio europeu e com países terceiros como parceiros no âmbito do 
desenvolvimento do Erasmus Mundus Master Course in Emergency and Critical Care Nursing 
(EMECC NURSING). No âmbito desta oferta formativa no qual se privilegia o desenvolvimento 
de competências específicas, num programa que combina o ensino teórico, a metodologia de 
pesquisa, a comunicação e gestão de cenários críticos numa logica de prática baseada em 
evidência, utilizando o estado da arte das tecnologias clínicas, e bem assim estratégias 
educativas como a simulação, como essenciais ao desenvolvimento de um comportamento 
profissional em situações de crise e de elevada complexidade.  
As transformações na Educação em Enfermagem traduzidas no recurso a novos paradigmas 
educativos, operacionalizados noutros níveis das diferentes ofertas formativas que temos 
vindo a desenvolver ao nível do 1º e 2º ciclos, como centrais a uma abordagem da 
enfermagem enquanto disciplina do conhecimento, que integra um conjunto de pressupostos 
que consideramos essenciais como a seguir se carateriza:   
A fim de explicitar a conceção da Disciplina Enfermagem Avançada, elencamos:  
- O desenvolvimento do conhecimento em enfermagem, na atualidade, assume uma 
perspetiva universal, valorizada pelo desenvolvimento da teoria tanto numa perspetiva 
indutiva como dedutiva; 
- A produção do conhecimento ocorre essencialmente pela investigação que enfatiza a 
centralidade da pessoa no processo de cuidados, valorizando neste, para além das 
intervenções autónomas da enfermagem, também os resultados sensíveis a esses mesmos 
cuidados; 
- A valorização da prática baseada na evidência, permite refletir a natureza da ação em 
enfermagem, suportada numa linguagem comum e universal à enfermagem, como contributo 
para a produção teórica válida e útil à sociedade; 

 - A ética e a profissionalidade caracterizam uma dimensão essencial ao reconhecimento do 
profissional competente, como aquele que mobiliza do conhecimento global, o conteúdo 
essencial ao atendimento da(s) singularidade(s) do sujeito de cuidados; 
- Ao profissional enfermeiro (especialista do conhecimento) é reconhecida a 
metacompetência cognitiva, no sentido do agir em situação, recriando em cada momento de 
cuidar a resposta adequada às necessidades da pessoa singular com quem cuida.  
- A meta do enfermeiro é fomentar a adaptação nos diferentes processos de vida e promover, 
manter ou restaurar a saúde dos indivíduos (família, grupos e comunidades) ao longo de todo 
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o ciclo vital.  
- A educação em enfermagem promove o crescimento de pessoas (formandos e formadores) 
em todo o seu potencial profissional e pessoal. 
Nesta conjetura de pressupostos, a investigação também tem vindo a demonstrar que os 
enfermeiros com licenciatura de quatro anos e ou nível mestrado garantem uma maior 
qualidade e segurança nos cuidados prestados às pessoas (Johnson & Maas, 2000) 
De acordo com Hovancsek et al. (2009), a segurança da pessoa é uma prioridade e a utilização 
de simuladores pode preparar os enfermeiros (e outros profissionais de saúde) para as 
situações de risco, simulando-as. 
“A simulação é uma tentativa de reproduzir aspetos essenciais de um cenário clínico para 
que, quando um cenário semelhante ocorrer num contexto clínico real, o estudante possa 
gerir facilmente e com êxito”. (Santos, 2010, p. 554) 
No contexto de ensino-aprendizagem as simulações têm como objetivo melhorar o 
desempenho do estudante através da reflexão sobre o conhecimento, habilidades e 
pensamento crítico em relação à situação. 
 Os estudantes realizam procedimentos em simuladores e são acompanhados pelo professor 
facilitador que monitoriza e avalia o desenvolvimento de competências dos estudantes. 
Pensar criticamente é uma característica essencial de uma prática de enfermagem avançada, 
implica saber interpretar situações clínicas e agir com segurança (Mantzoukas e Watkinson, 
2007) 
  A conjugação destas preposições, permitem-nos assim uma melhor conscientização de que o 
Pensamento Crítico envolve algumas habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento 
do julgamento clínico (Adams (1999) Girot (2000) Jesus (2004), entendido como um conjunto 
de apreciações, assentes em habilidades e conhecimentos que permitem avaliar e intervir em 
consonância (Bevis; Watson, 2005). 
Assume-se assim a emergência de um novo paradigma de Desenvolvimento Curricular em 
Enfermagem, focalizado em sistemas de interações e transações e numa aprendizagem ativa, 
precursora do desenvolvimento do pensamento crítico (…) (Bevis, Watson, 2005) 
A compreensão com base em quatro padrões fundamentais do conhecimento torna possível o 
aumento da consciência da complexidade e diversidade do conhecimento em enfermagem  
Neste enquadramento, consideramos relevante compreender como aprendem os estudantes 
a utilizar habilidades de Pensamento Crítico no Julgamento Clínico para tomada de decisão, 
nos contextos de aprendizagem do cuidar. 

  Resultante da RSL elaborada por Godinho, C. (2011), cujo protocolo centrado na formulação 
da pergunta PI©O:A utilização do Pensamento Crítico no Julgamento Clínico (I) pelo 
estudante de Enfermagem em contextos de aprendizagem do cuidar (P), facilita a tomada de 
decisão clínica (O)? (formato PI[C]O), Submetemos as palavras chave na sequencia 
apresentada: Nursing Education, Critical Thinking, Clinical Judgment, Student e Decision 
Making, procedendo à pesquisa na plataforma EBSCO (CINAHL Plus;Medline; Cochrane; 
Nursing and Allied Health Collection),definindo como filtro cronológico 2000/2010. 
Do resultado desta revisão sistemática destaca-se a importância da conjugação do 
desenvolvimento cognitivo e do pensamento crítico, enquanto contributos da otimização do 
julgamento clínico e dos processos de tomada de decisão em enfermagem. (Comer, 2005; Del 
Bueno,2005; Lisko & O'dells, 2010; Standing, 2008; Horan, 2009;Guhde, 2010), conducentes 
ao aprofundamento do estudo da simulação enquanto estratégia.   
Avaliando os resultados focalizados nas estratégias, evidencia-se a necessidade de que na 
Educação em Enfermagem se ampliem estratégias de aprendizagem promotoras e 
facilitadoras daqueles processos, destacam-se a utilização de técnicas de 
dramatização/simulação (Comer, 2005; Guhde, 2010), em contextos de laboratório, em mini-
cenários recriados, utilizando um simulador (Horan, 2009).  
Simultaneamente assume-se a importância do desenvolvimento de processos educativos 
dirigidos para o desenvolvimento de estratégias cognitivas que reduzem erros na tomada de 
decisão clínica (Croskerry, 2003), assumindo-se que do processo de decisão clínica de 
enfermagem fazem parte, basicamente, cinco grandes categorias de estratégias: interagir, 
intervir, conhecer a utente, resolver problemas e avaliar (…) Jesus (2004).  
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Também se enfatiza a necessidade de capacitação dos docentes para o desenvolvimento e 
avaliação das estratégias referidas em epígrafe bem como a necessidade de se desenvolver 
mais investigação sobre a sua utilização (Horan, 2009; Guhde, 2010). 
Inserindo-se este projeto no desenvolvimento e aprofundamento da enfermagem baseada na 
evidência onde a natureza da ação se distinguirá claramente pela relação entre as 
intervenções autónomas e os resultados sensíveis às mesmas, numa logica de promoção da 
qualidade dos cuidados e da garantia da segurança das pessoas no âmbito dos diferentes 
processos de cuidados independentemente dos contextos onde os mesmos são 
operacionalizados. 

Equipamentos e 
recursos 

materiais –
existentes 

2 Computadores 
Software SPSS versão 22 e Excel 
Deslocações com recurso a viaturas já existentes (despesas gerais) 

Equipamentos e 
recursos 

materiais – a 
adquirir 

  

Orçamento Equipamento a adquirir e recursos humanos:  VER PONTO 5 

Recursos 
humanos – 

Investigador 
responsável 

Doutor José Amendoeira  jose.amendoeira@essaude.ipsantarem.pt  
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4297730309518273 

Recursos 
humanos – 

Colaboradores 

Celeste Godinho, MSc, Doutoranda em Ciências de Enfermagem com projeto de investigação 
na área em estudo (professora na área das metodologias de Ensino e na Enfermagem 
avançada) http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1066092329120791 
Alcinda Reis, MSc, Doutoranda em Enfermagem com projeto de investigação com registo 
definitivo (professor na área de Enfermagem Avançada – 2º Ciclo e das Práticas Laboratoriais 
– 1º Ciclo) 
Mário Silva, MSc, Doutorando em Enfermagem com registo definitivo de projeto de 
Investigação (professor na área de Enfermagem Avançada – 2º Ciclo e das Práticas 
Laboratoriais – 1º Ciclo) Curriculum DeGois: 
https://curriculum.degois.pt/index.jsp?update=true  
Maria Rosário Pinto, MSc, Doutoranda em Enfermagem com registo definitivo. 
Júlia Santos, MSc, Doutoranda em Enfermagem (professora de Enfermagem e das Práticas 
Laboratoriais – 1º Ciclo) 
Isilda Ferreira MSc, Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica , Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, Portugal.  
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=3966497686282055 
Cláudia Urbano, PhD, MSc, (análise estatística) 

Recursos 
humanos – 

Técnicos 

Bolseiros, Mestrando ou Mestre a desenvolver mestrado na área - convidar 
Técnico de informática (website) – Hélio Espinha (Gabinete de Apoio Tecnológico e 
Informático – GATI) e monitor de investigação Nélson Mendão 

Recursos 
humanos– 
Estudantes 

Estudantes de 1º ciclo (aplicação de questionários) 
Estudantes de mestrado e doutoramento 
Monitor de investigação desde março de 2013 (com interrupção entre agosto e novembro). 
Novo monitor de investigação a partir de dezembro de 2013 

Calendarização 

Descrição 2011 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reflexão e 
elaboração de 
conferência  

            

Conferências 
Internacionais 
(Mainz e 
Coimbra) 

            

Descrição 2012 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de         
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projeto 

Seminário de 
divulgação 

            

Desenho do 
estudo 

            

Publicação de 
papers 

            

Participação em 
Conferências 
Nacionais e 
internacionais 

            

Atividades de 
extensão à 
comunidade 

            

Descrição 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Colheita de 
dados 

            

Publicação de 
papers 

            

Participação em 
Conferências 
Nacionais e 
internacionais 

            

Atividades de 
extensão à 
comunidade 

        
 

  

Descrição 2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração de 
inquérito 

        
  

  

Aplicação de 
inquérito 

        
  

  

Tratamento de 
dados 

        
  

  

Publicação de 
papers 

        
  

  

Participação em 
Conferências 
Nacionais e 
Internacionais 

        

  

  

Atividades de 
extensão à 
comunidade 

        
  

  

 

Resultados 
esperados 

(artigos, teses, 
participação em 

congressos, 
serviços à 

comunidade) 

Artigos, teses de mestrado, tese de doutoramento, congressos – publicação dos resultados  
Prestação de Serviços à comunidade – no âmbito da EPS: 
Promoção das competências no âmbito da Enfermagem Avançada, nos domínios do suporte 
básico e avançado de vida 
 

Observações 

Produção científica e empírica na área:7 
Amendoeira, J. (2006). Uma biografia partilhada da enfermagem. Coimbra: Formasau  
Amendoeira, J. (2009). Ensino de enfermagem – perspectivas de desenvolvimento. In: pensar 
enfermagem, vol.13, nº1, 1º semestre 
Amendoeira, et al (2011). “Santarém higher Health School: Laboratory Practices as 
Pedagogical Strategy”, Comunicação  livre in HPSN Europe 2011,  Mainz, Alemanha 
 

                                                           
7 As comunicações, abstracts e artigos estão enquadrados no projeto de investigação e desenvolvimento: Parque de Ciência e 

Tecnologia do Alentejo - Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde (Unidade de Promoção da Atividade Física e Saúde – 
título do estudo), apresentado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) e pela Escola Superior de Saúde de 
Santarém (ESSS) do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), cofinanciado por fundos nacionais através do Programa Operacional 
do Alentejo 2007-2013 (ALENT-07-0262-FEDER-001883). Investigador responsável: Coordenador da Unidade: Professor 
Coordenador José Joaquim dos Penedos da Amendoeira Martins (PhD) 
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André, M.; Escabelado, A.; Sarroeira, C. (2010) “Cuidar em Cardiologia… Percursos com o 
Coração”, in Actas, das XVI Jornadas de Cardiologia de Santarém, Serviço de Cardiologia do 
Hospital Distrital de Santarém, cd-rom. 
 
Catela, Alda e Amendoeira, José (2010). Viver a Adesão ao Regime Terapêutico  
Experiências Vividas do Doente Submetido a Transplante Cardíaco. Lisboa, Pensar 
Enfermagem,  Vol. 14 N.º 2, 2º Semestre 
 
Ferreira, I. (2012). "Metodologia de Investigação-Ação como Adjuvante na Formação em 
Contexto de Prática Profissional", Trabalho apresentado em Congresso "Investigação e 
Desenvolvimento no IPS", In Livro de Resumos do Congresso "Investigação e Desenvolvimento 
no IPS", Santarém 
 
Ferreira, I. (2012). "Processos de Formação na Aquisição de Competências: A Investigação-
Ação na Prática de Enfermagem em Situação de Via Aérea Difícil", Trabalho apresentado em 
VII Congreso Hispano-Luso de Estudiantes de Enfermería, In Actas del VII Congreso Hispano-
Luso de Estudiantes de Enfermería, Oviedo 
 
Ferreira, I. (2011). "Desenvolvimento de Estratégia de Formação para Utilização de 
Dispositivos Supraglóticos: Percurso Formativo", Trabalho apresentado em Dissertação de 
Mestrado, In Desenvolvimento de Estratégia de Formação para Utilização de Dispositivos 
Supraglóticos: Percurso Formativo, Coimbra. 
Dissertação de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica 
 
 
Godinho, C. e Amendoeira, J. (2012). “A importância de ambientes de aprendizagem crítica”. 
Comunicação com publicação In ata Congresso Ibérico Contextos de Investigação, p.601, ISBN: 
978-989-97708-0-5; deposito legal 342230/12. com (re) publicação no repositório da UIPS em   
http://hdl.handle.net/100400.15/614 
 
Godinho, C. e Amendoeira, J. (2011). “Critical Learning Environments”, Comunicação  livre in 
HPSN Europe 2011,  Mainz, Alemanha 
 
Godinho, C. e Amendoeira, J. (2011). “A utilização do Pensamento Crítico no Julgamento 
Clínico para tomada de decisão: como aprendem os estudantes?”. Comunicação com 
publicação In Referência III série, Vol (2): Livro de Comunicações e Simpósios em Sessões 
Paralelas da XI Conferência Ibero-Americana de Educação em Enfermagem Coimbra. 
 
Godinho, C. (2011) “A utilização do Pensamento Crítico no Julgamento Clínico para tomada de 
decisão: como aprendem os estudantes?”. Revisão sistemática de literatura elaborada no 
âmbito do projeto de Doutoramento em Enfermagem.  
 
Guhde, J. (2010). Using online exercises and patient simulation to improve students' clinical 
decision-making. In Nursing Education Perspectives, nov, vol. 31 issue 6, p387-389, 3p  
Guyatt, G. & Rennie, D. (2002). Users’ guides: essentials of evidence-based clinical practice. 
Chicago, Inl: American Medical Association. 
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como estratégia para a aquisição e desenvolvimento de competência no âmbito do Ensino 

clínico em enfermagem, considerando o pensamento crítico e o julgamento clínico como 

dimensões à construção pelo estudante, do processo de tomada de decisão. E esta 

aprendizagem por referência a contextos de simulação a partir de cenários complexos, nem 

sempre com recurso à simulação de alta-fidelidade.  

Neste sentido procedeu-se à elaboração do presente projeto, com um desenho de estudo que 

apontou para uma primeira fase construída com base numa Revisão Sistemática de Literatura, 

a qual veio demonstrar a pertinência, atualidade e interesse do desenvolvimento do projeto. 

Elevou-se esta necessidade pelo fato de ter início em 2012 a 1ª edição do curso de mestrado 

mundus em emergência e cuidados críticos, mestrado de natureza internacional suportado 

por um consórcio de três países em que a Escola Superior de Saúde se constitui como 

instituição de acolhimento em Portugal, integrando no nosso país igualmente este consórcio a 

Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. 

No sentido de aprofundar o conhecimento sobre a temática, continuámos a participar em 

atividades neste campo específico, tanto pela apresentação de comunicações como ocorreu 

no 1º Congresso de Simulação em Braga, como pelo reconhecimento para moderação de 

mesas e/ou painéis nessas atividades. 

Constituindo-se esta uma área com inequívoca relevância para a formação de cidadãos para 

além dos profissionais, foram igualmente desenvolvidas atividades de extensão à 

comunidade, concretamente numa escola de ensino superior para técnicos superiores e 

professores e num agrupamento escolar para professores e pessoal auxiliar educativo. 

 

Relatório 2013 

No presente ano, aprofundámos o conhecimento sobre a temática, produzindo uma revisão 

de literatura que deu origem a um ensaio nesta área, que já aceite, aguarda publicação em 

revista científica. 

O projeto de investigação encontra-se em elaboração e desenvolver-se-à em 2014, tal como 

calendarização supra referida. 

Plano 2014 
Esta atividade teve continuidade em 2014, bem como os recursos a adquirir, com o máximo 

detalhe 

Relatório 2014 

A não realização de atividades de extensão à comunidade  tendo-se constituído como aspetos 
dificultadores, a inexistência do equipamento adequado, que se encontra em processo de 
aquisição. 
 
Realização de uma Revisão Sistemática de Literatura, com a seguinte questão PI[C]OD: “A 
Simulação de alta fidelidade promove o desenvolvimento de competências nos enfermeiros?” 
 
Entrevista aos Coordenadores de turmas da ESSS e aos titulares das Unidades Curriculares de 
forma a negociar a proposta do estudo e dos momentos previstos para o seu 
desenvolvimento 
Constante, contínua a ser a divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito do presente 

projeto através da participação em Congressos, jornadas e, através de publicações. 
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Existe programada a avaliação das atividades desenvolvidas do ano letivo 2013/2014, até ao 

término do presente ano civil/1º trimestre do ano de 2015. 

Plano 2015 

1ºSemestre 

O diagnóstico já efetuado às modalidades de simulação desenvolvidas na Escola Superior de 

Saúde ao longo do 1º ciclo de formação em enfermagem, dar-se-á continuidade ao 

desenvolvimento da caracterização dos diferentes processos, por forma a permitir sinergias e 

aprendizagem centrado no estudante, no que concerne ao desenvolvimento de competências 

essenciais ao desenvolvimento pessoal e de aprendizagem profissional. 
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