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RESUMO 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica em larga expansão em todo o mundo. 

Em Portugal, estima-se que cerca de um terço da população portuguesa tem diabetes ou 

encontra-se em situação de risco. O Relatório Anual do Observatório Nacional da 

Diabetes de 2009, referiu que a região onde se insere o ACES Tâmega III - Vale do 

Sousa Norte, registou uma prevalência de 13.9%, a mais alta em Portugal continental. 

No Diagnóstico de Situação de Saúde efectuado a esta comunidade, verificou-se que 

uma das necessidades manifestadas foi a baixa adesão ao regime terapêutico relacionada 

com a alimentação. Como resposta a esta necessidade, no estágio do Módulo II - 

Intervenção de Acordo com as Necessidades, realizou-se a intervenção comunitária, 

através do projecto “Coma Bem, Viva Melhor!”, utilizando-se a Roda dos Alimentos 

como figura central, promotora de uma base de ensino. A diabetes está dependente de 

variações alimentares, do exercício físico, da medicação, do stress e das doenças 

intercorrentes, no entanto, a alimentação saudável é considerada a pedra basilar para a 

manutenção do estado de saúde do diabético. O padrão alimentar do diabético deve ser 

similar ao da população adulta em geral, adoptando uma alimentação equilibrada, 

variada e caloricamente adequada ao seu estilo de vida e patologias associadas. Foram 

realizadas sessões de educação para a saúde, importante instrumento de trabalho na área 

de Enfermagem, numa vertente educacional, interactiva e demonstrativa, direccionada a 

grupos de diabéticos inscritos na Extensão de Saúde (ES) de S. Jorge de Várzea. A 

acção do grupo facultou um meio educativo, visando o auto cuidado e 

consequentemente a adesão ao tratamento desta patologia. Durante este percurso foi 

ainda desenvolvida, uma actividade no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da 

Diabetes intitulada “Coragem… Abrace a Diabetes!”, direccionada para a população 

em geral, promovendo uma reflexão consciente acerca desta patologia. A 

implementação das sessões de educação para a saúde, ajudou os diabéticos a 

melhorarem o seu estilo de vida, promoveu soluções para um bom controlo da diabetes 

através dos ensinos alimentares, tendo abrangido 58,5% dos utentes diabéticos inscritos 

na respectiva ES. Estes resultados derivaram de um sentimento de inclusão e de união 

de interesses motivacionais dos participantes, visando uma média de conhecimento 

adquirido na ordem dos 46,9%, reflectindo um indicador de resultado em 100%, 

culminando em ganhos de saúde.  



ABSTRACT 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease on a large expansion in the world. In 

Portugal, it is estimated that about one third of its population has diabetes or is at risk. 

The Annual Report of the National Centre for Diabetes, 2009, said the area where you 

insert the Tâmega ACES III - Sousa Valley North, recorded a prevalence of 13.9%, the 

highest in continental Portugal. In the Diagnosis of Health Situation made to this 

community, it was found that one of the needs expressed was poor adherence to 

therapeutic regimen related to diet. In response to this need, the stage of Module II - 

Statement of Needs Change, held a community intervention, through the "Coma Bem, 

Viva Melhor!", using the Wheel of Food as a central figure, promoter a basic education. 

Diabetes is dependent variations of food, exercise, medication, stress and intercurrent 

illness, however, healthy diet is considered the cornerstone for maintaining the health of 

the patient. The pattern of diabetic food should be similar to the adult population in 

general, adopting a balanced diet, varied and caloric suits your style of life and 

comorbidities. Sessions were held for health education, an important working 

instrument for Nursing, a part educational, interactive and demonstrative to targeted 

groups of diabetics enrolled in the Health Extension (ES) of S. Jorge Lowland. The 

action group has provided an educational environment, seeking self-care and therefore 

adherence to treatment of this pathology. During this journey has been further 

developed as an activity within the Celebration of World Diabetes Day entitled 

"Coragem ... Abrace a Diabetes!”, targeting the general population, promoting a 

conscious reflection of the condition. The implementation of the education sessions for 

health, helped diabetics improve their lifestyle, promoted solutions to good control of 

diabetes through dietary teachings and covered 58.5% of clients with diabetes enrolled 

in the respective ES. These results were derived from a sense of inclusion and unity of 

interests motivating the participants, aiming at an average knowledge acquired in the 

order of 46.9%, reflecting an indicator of results in 100%, resulting in health gains.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, 

mas não esqueço de que a minha vida é a maior empresa do mundo. 

E que posso evitar que ela vá a falência. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os 

desafios, incompreensões e períodos de crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

se tornar um autor da própria história. 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

um oásis no recôndito da sua alma . 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um 'não'. 

É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. 

Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir um castelo...” 

 

Fernando Pessoa 
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0. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório foi elaborado no âmbito dos estágios Módulo I - Diagnóstico de 

Situação de Saúde e Módulo II - Intervenção de Acordo com as Necessidades, 

integrados no Mestrado na área de Especialização em Enfermagem Comunitária, da 

Universidade Católica Portuguesa (UCP) - Instituto de Ciências da Saúde (ICS), 

realizado no Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) Tâmega III - Vale do Sousa 

Norte, sob orientação do Professor Paulo Alves e tutoria à responsabilidade da 

Enfermeira Isabel Rocha (Especialista em Enfermagem Comunitária e Vogal do 

respectivo ACES). Foi fundamental para a aquisição prática dos conhecimentos 

subjacentes à elaboração de um documento desta amplitude, tendo por base a descrição 

das actividades desenvolvidas no decurso dos Módulos I e II, decorridos de 19 de Abril 

a 21 de Junho e de 4 de Outubro a 29 de Novembro de 2010, respectivamente, com uma 

duração de 180 horas, em cada um dos Módulos. 

 

De acordo com Tavares (1992) e Imperatori & Giraldes (1993), no Planeamento em 

Saúde devem ser percorridas as seguintes etapas: diagnóstico da situação; definição de 

prioridades; fixação de objectivos; selecção de estratégias; elaboração de programas e 

projectos; preparação da execução; execução e avaliação.  

 

Assim, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária deve ser capaz de 

implementar estratégias que permitam conhecer a comunidade vigente, utentes, famílias 

e grupos de referência, numa perspectiva interactiva, respeitando a autonomia e a 

evolução de cada indivíduo e comunidade.  

 

No Módulo I foi realizado o diagnóstico de situação de saúde, intitulado por “Um Olhar 

Sobre a Diabetes Mellitus”, direccionado à população diabética do ACES Tâmega III - 

Vale do Sousa Norte. Para além disso, foram identificadas e priorizadas as necessidades 

inerentes a esta comunidade.  
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No Módulo II, atendendo à definição de programa segundo Imperatori e Giraldes (1993, 

p. 129) como sendo “… o conjunto de actividades necessárias à execução parcial ou 

total de uma determinada estratégia …”, desenvolveu-se o projecto “Coma Bem, Viva 

Melhor!” que pretendeu responder à necessidade de saúde priorizada, “Adesão ao 

regime terapêutico - Alimentação”, bem como empoderar os indivíduos diabéticos e a 

comunidade em geral para uma correcta gestão da sua saúde. 

 

Este relatório serviu de base avaliativa das actividades planeadas e desenvolvidas, bem 

como, plasmou o contributo e impacto no estado de saúde da população diabética. Para 

além disso, apresenta uma visão crítica com uma postura construtiva, reflectindo o 

desenvolvimento pessoal e profissional, fruto das competências atingidas. A 

metodologia utilizada para a elaboração deste documento, baseou-se na descrição das 

actividades desenvolvidas, sob uma perspectiva crítica e reflexiva.  

Em consonância com os itens referidos, visou-se atingir com este relatório os seguintes 

objectivos: 

- Servir de instrumento de avaliação; 

- Aprofundar conhecimentos sobre o tema em estudo; 

- Descrever e reflectir acerca das actividades desenvolvidas durante o estágio; 

- Retratar todo o percurso efectuado e relação com a comunidade vigente; 

- Efectuar uma avaliação do impacto das intervenções realizadas. 

 

Este relatório encontra-se dividido em oito partes fundamentais. Inicia-se com a 

introdução, passando pela caracterização do local de estágio, seguido da apresentação 

do diagnóstico de situação de saúde. É apresentado o projecto de intervenção “Coma 

Bem, Viva Melhor!”, assim como, as actividades, objectivos e estratégias para a sua 

implementação e inerente avaliação. Por fim, é apresentada uma avaliação global do 

estágio e a conclusão. Constam também a bibliografia e respectivos anexos, 

apresentados de forma sistemática. Visa-se no decurso deste trabalho efectuar uma 

análise construtiva das actividades desenvolvidas, e respectivo contributo para o 

crescimento pessoal e profissional. 
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1. OBJECTIVOS TRANSVERSAIS AO MÓDULO I E II   
 

Os Módulos I e II integrados no âmbito do Mestrado na área de Especialização em 

Enfermagem Comunitária,	  da UCP - ICS, decorreram de 19 de Abril a 21 de Junho e de 

4 de Outubro a 29 de Novembro de 2010, respectivamente, com uma duração total de 

180 horas cada.  

O Módulo I - Diagnóstico de Situação de Saúde, intitulado por “Um Olhar Sobre a 

Diabetes Mellitus”, decorreu no ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte.  

O Módulo II - Intervenção de Acordo com as Necessidades teve continuidade no 

mesmo ACES, tendo sido direccionado para a ES de S. Jorge de Várzea, pertencente ao 

Concelho de Felgueiras, por indicação da tutora de estágio, Enfermeira Isabel Rocha. 

Este relatório baseou-se na descrição das diversas actividades realizadas e contributos 

de aprendizagem no desenvolvimento das competências específicas em Enfermagem 

Comunitária, reflexo de um empenho vocacionado para o aperfeiçoamento dos cuidados 

e práticas em Enfermagem. O estágio foi fundamental para o desenvolvimento de 

competências aos mais variados níveis, permitiu a colocação em prática dos 

conhecimentos adquiridos, e a prestação de cuidados especializados, culminando em 

ganhos de saúde.  

 

Ao longo desta etapa esteve inerente a execução de actividades atribuídas ao Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária, que segundo Rodrigues, Pereira, & Barroso 

(2005), traduzem-se na capacidade de identificar, caracterizar a situação de saúde da 

população alvo e dos recursos do utente, família e comunidade, assim como, no 

desenvolvimento e aproveitamento de oportunidades existentes para fomentar estilos de 

vida saudáveis. Não se pode ainda deixar de mencionar o recurso temporal, tornando-se 

vital a realização de um projecto de estágio (Anexo I), com vista a uma melhor 

orientação cronológica das actividades a serem desenvolvidas, bem como os respectivos 

horários a praticar (Anexo II). 
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Apresentam-se os objectivos gerais e específicos propostos pelo Plano de Estudos do 

Curso da UCP - ICS, que orientam globalmente as competências a desenvolver. 

Preconizaram-se como objectivos gerais: 

 

 Saber aplicar conhecimentos e capacidade de compreensão e de resolução de 

problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, relacionados com a área de Especialização em Enfermagem 

Comunitária (EEC); 

 Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, 

incluindo soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou 

incompleta, incluindo reflexões sobre implicações e responsabilidades éticas e 

sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem; 

 Ser capaz de comunicar conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 

subjacentes, quer a especialistas quer a não especialistas, de uma forma clara e 

sem ambiguidades. 

 

No decurso deste estágio preconizou-se que o Enfermeiro Especialista, desenvolve-se 

competências na sua actividade profissional, através dos seguintes objectivos 

específicos, transversais aos anteriormente apresentados:  

 Gerir e interpretar, de forma adequada, informação proveniente da sua formação 

inicial, da sua experiência profissional e de vida, e da sua formação pós-

graduada; 

 Comunicar aspectos complexos de âmbito profissional e académico, tanto os 

Enfermeiros quanto ao público em geral; 

 Formular e analisar questões/problemas de maior complexidade relacionados 

com a formação em Enfermagem, de forma autónoma, sistemática e crítica; 

 Manter, de forma contínua e autónoma, o seu próprio processo de auto-

desenvolvimento pessoal e profissional; 

 Produzir um discurso pessoal fundamentado, tendo em consideração diferentes 

perspectivas sobre os problemas de saúde com que se depara; 
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 Comunicar os resultados da sua prática clínica e de investigação aplicada para 

audiências especializadas; 

 Avaliar a adequação dos diferentes métodos de análise de situações complexas, 

segundo uma perspectiva académica avançada;  

 Demonstrar um nível de aprofundamento de conhecimentos na área da 

Especialidade em Enfermagem Comunitária (EEC);  

 Demonstrar consciência crítica para os problemas da prática profissional, actuais 

ou novos, relacionados com o cliente e família, especialmente na área da EEC; 

 Abordar questões complexas de modo sistemático e criativo, relacionadas com o 

cliente e família, especialmente na área da EEC; 

 Reflectir na e sobre sua prática, de forma crítica; 

 Avaliar a adequação dos diferentes métodos de análise de situações complexas, 

relativamente ao cliente, segundo uma perspectiva profissional avançada; 

 Demonstrar capacidade de reagir perante situações imprevistas e complexas, no 

âmbito da área da EEC; 

 Desenvolver uma metodologia de trabalho eficaz na assistência ao cliente; 

 Tomar decisões fundamentadas, atendendo às evidências científicas e às suas 

responsabilidades sociais e éticas; 

 Demonstrar conhecimentos aprofundados sobre técnicas de comunicação no 

relacionamento com o cliente e família e relacionar-se de forma terapêutica no 

respeito pelas suas crenças e pela sua cultura; 

 Demonstrar capacidade de trabalhar, de forma adequada, na equipa 

multidisciplinar e interdisciplinar; 

 Liderar equipas de prestação de cuidados especializadas na área de EEC; 

 Tomar iniciativas e ser criativo na interpretação e resolução de problemas na 

área da EEC; 

 Demonstrar compreensão relativamente às implicações da investigação na 

prática baseada na evidência; 

 Incorporar na prática os resultados da investigação válidos e relevantes no 

âmbito da especialização, assim como outras evidências; 

 Participar e promover a investigação em serviço na área da EEC; 

 Zelar pelos cuidados prestados na área de EEC; 
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 Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos outros Enfermeiros; 

 Realizar a gestão dos cuidados na área da EEC. 

 

De acordo com Tavares (1992), para a formulação dos objectivos devem estar presentes 

vários elementos, nomeadamente, a natureza da situação; os critérios de sucesso ou de 

fracasso; a populção alvo do projecto; o local de aplicação e por último  o limite 

temporal.  

 

No entanto, para a concretização dos Módulos I e II, acrescentaram-se aos objectivos 

estipulados, outros objectivos gerais e específicos inerentes às diferentes etapas do 

Planeamento em Saúde. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO ACES TÂMEGA III – VALE DO 
SOUSA NORTE 

	  

O ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, com sede em Lousada, abrange a área dos 

Concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, com prestadores associados 

compostos pelo Centro de Saúde de Lousada, Centro de Saúde de Felgueiras, Centro de 

Saúde de Paços de Ferreira, com as inerentes Extensões de Saúde (ES), Unidades de 

Saúde Familiares (USF) e restantes unidades funcionais. No seu conjunto, comportam 

uma área geográfica de 281,62 Km2 com uma densidade populacional de 576,95 

habitantes por Km2, sendo a área mais densa do Vale do Sousa, com 174.224 utentes 

inscritos no respectivo ACES 

. 
Figura 1 - Projecção Geográfica da região do ACES, na Área Distrital do Porto  

 

Fonte: INE, perfil de saúde 2009, ARS Norte 

Figura 2 - Área Geográfica do ACES 

 

Fonte: INE, perfil de saúde 2009, ARS Norte 
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Figura 3 - Organização e Carteira de Serviços do ACES 
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3. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE – ACES TÂMEGA 
III – VALE DO SOUSA NORTE 

	  

De acordo com o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes de 2009, na 

região do ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, registou-se uma prevalência de 

diabéticos de 13.9%, vigorando no topo da lista de Portugal continental. Tornou-se 

pertinente reflectir nesta realidade, assim como, em todos os outros factores que estão 

associados ao seu aparecimento.  

 

World Health Organization (2010), definiu a DM como uma doença crónica que afecta 

220 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo uma das principais causas de 

morbilidade e perda de qualidade de vida, causando uma elevada afluência a consultas e 

serviços de urgência e alguns internamentos. Por estes motivos, torna-se urgente adoptar 

medidas para combater o aparecimento de novos casos de diabetes e controlar esta 

doença de forma a evitar complicações, que a longo prazo serão graves causando um 

número elevado de mortes. 

 

De acordo com os dados da International Diabetes Federation (2009), não existe uma 

cura para a diabetes, mas refere a existência de um tratamento eficaz, implicando o 

acesso a aconselhamento médico e a adopção de estilos de vida saudáveis, no sentido de 

minimizar o risco de desenvolvimento de complicações. O tratamento da diabetes 

assenta principalmente na educação dos indivíduos sobre a sua patologia (causas, 

evolução e complicações), alimentação, actividade física, medicamentos e rastreio. O 

diagnóstico precoce desta patologia, permite uma maior probabilidade de controlar a 

evolução desta doença e minimizar as suas complicações.  

 

Segundo os dados cedidos pela instituição, a população diabética inscrita no ACES 

Tâmega III - Vale do Sousa Norte ascende aproximadamente a 6000 utentes. Atendendo 

à proposta efectuada pela Enfermeira Isabel Rocha, foi elaborado um diagnóstico de 

situação de saúde.  
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A realização deste diagnóstico permitiu um concreto e aprofundado conhecimento desta 

população. Para tal, foram seguidas todo um conjunto de etapas, desde a selecção da 

população, instrumento de colheita de dados, variáveis em estudo, recolha, tratamento 

dos dados e posterior priorização das necessidades encontradas. Foram também 

explanadas estratégias, procedimentos e instrumentos a utilizar para a realização do 

diagnóstico de situação de saúde da população diabética do ACES Tâmega III – Vale do 

Sousa Norte.  

 

Com a elaboração do mesmo pretendeu-se atingir os seguintes objectivos: 

 Identificar a população diabética da área de abrangência do ACES Tâmega III – 

Vale do Sousa Norte; 

  Caracterizar a situação social/demográfica/económica do utente portador de 

DM;  

  Identificar a história da doença do utente diabético, do ACES Tâmega III – Vale 

do Sousa Norte;  

  Avaliar a responsabilização do diabético na adesão ao regime terapêutico; 

  Caracterizar a satisfação do utente em relação ao número de consultas de saúde 

do ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte. 

 

No decorrer de todo este processo, foi necessário a utilização de um formulário (Anexo 

III), dividido em vários temas e utilizadas diferentes tipos de escalas, permitindo a 

avaliação de atitudes, facultando respostas de acordo com os seus verdadeiros 

sentimentos e expectativas. Salvaguardaram-se questões de ordem ética e moral durante 

a aplicação do instrumento de colheita de dados, sendo criadas estratégias de 

implementação, que passaram pelo conhecimento da dinâmica organizacional das 

consultas de Enfermagem, nos diferentes centros de saúde e extensões deste ACES.  

 

O processo de amostragem denominou-se como não probabilístico, com a utilização de 

uma amostra acidental. Como instrumento de colheita de dados foi implementado um 

formulário que na opinião de Lakatos & Marconi (2001) permite a sua aplicação a 

grupos heterogéneos ou a grupos populacionais equivalentes a um baixo nível de 

escolaridade e consequentes dificuldades na interpretação das questões.  
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A amostra foi constituída por 202 utentes diabéticos, tendo como critérios de inclusão: 

diagnóstico clínico superior/igual a um ano; maiores de 18 anos; inscritos no ACES 

Tâmega III – Vale de Sousa Norte e que aceitassem participar neste trabalho. Com o 

intuito de dar iguais oportunidades às pessoas diabéticas do ACES, a colheita de dados 

foi realizada no período de 20 de Maio a 2 de Junho, nas diferentes unidades de saúde. 

 

No tratamento de dados estatísticos utilizou-se o programa informático SPSS, versão 

17.0. Foram usadas medidas de tendência central e medidas de dispersão ou de 

viabilidade, para as questões consideradas pertinentes.  

 

O diagnóstico de situação de saúde, permitiu apresentar aspectos considerados 

relevantes e emergentes para uma continuidade no Módulo II - Intervenção de Acordo 

com as Necessidades.  

 

Através da análise dos dados, foi possível determinar que 63,4% dos inquiridos 

pertenciam ao sexo feminino e os restantes 36,6% eram do sexo masculino. Destes, 

36,6% possuíam uma idade compreendida entre os 59 a 68 anos; 35,1% possuíam 69 ou 

mais anos de idade. Em relação ao estado civil, 72,8% dos inquiridos eram casados.  

 

Com a aplicação Escala de Graffar Adaptada, notação social da família, referenciada 

por Amaro (2001) foi possível obter  uma percentagem de 61,9% de inquiridos 

inseridos numa classe média baixa e 17,3% pertencentes à classe baixa. Em relação aos 

anos de diagnóstico de diabetes, observou-se que 51% apresentavam a patologia há 

mais de dez anos.  

 

Avaliou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e através da análise do Gráfico 1, 

verificou-se que 42,6% da amostra em estudo possuíam peso acima do normal; 39,1% 

foram consideradas obesas de grau I; 5,4% apresentavam obesidade grau II e 12,9% da 

amostra em estudo possuíam peso normal. 
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Gráfico 1 - Distribuição dos utentes segundo a avaliação estato - ponderal: IMC 

 

Relativamente ao número de refeições diárias, 49,0% dos inquiridos faziam entre 4 a 5 

refeições e 77,7% refereriram um jejum nocturno superior a 9 horas, tal como se pode 

verificar através dos Gráficos 2 e 3. 

 
Gráfico 2 - Distribuição dos utentes segundo o número de refeições que faz por dia 
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Gráfico 3 - Distribuição dos utentes segundo o jejum nocturno, igual ou superior a 9	  horas. 

 
 

É de salientar que 55,9% dos inquiridos consideraram fazer uma alimentação saudável, 

no entanto 45,0% destes, referiram não fazer uma alimentação recomendada por um 

profissional de saúde, o que tornou intrigante a percepção que o utente diabético possuía 

em relação à sua alimentação.  

 
Gráfico 4 - Distribuição dos utentes segundo a caracterização das refeições 
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Os dados revelaram ainda que na monitorização da glicemia capilar, 77,2% tinham 

glucómetro, no entanto, somente 55,4% sabiam trabalhar com o equipamento. Quando 

abordados em relação ao conhecimento sobre os valores considerados normais de 

açúcar no sangue em jejum, 66,8% dos inquiridos não sabiam. 
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No que concerne ao conhecimento acerca dos sinais e sintomas associados à 

hipoglicemia e hiperglicemia, 87,6% dos inquiridos possuíam um baixo conhecimento 

nesta temática. 

Relativamente ao auto - conhecimento acerca da vigilância/cuidado dos pés, verificou-

se que os inquiridos tinham uma noção incorrecta, dado que 83,7% dos diabéticos 

possuíam um baixo auto – conhecimento e 58,9% alegaram que os pés nunca tinham 

sido examinados por um técnico de saúde.  

Quando questionados acerca da aplicação dos conhecimentos no dia-a-dia, que lhe são 

transmitidos, maioritariamente (52,97%) referiram aplicar os conhecimentos apenas de 

vez em quando.  

 

Com o intuito de dar continuidade ao planeamento em saúde, foram priorizadas as 

necessidades, sendo obtida a ordenação correcta para que a actuação se realiza-se em 

conformidade com o seu grau de importância (Anexo IV), dado não ser possível 

resolver simultaneamente todos os problemas identificados, tal como refere Tavares 

(1992).  

 

Ao longo da elaboração do diagnóstico de situação identificaram-se a existência de 

várias necessidades de saúde da população, justificando a importância de intervir, não 

apenas junto dos utentes mas envolvendo a equipa de saúde multidisciplinar, assim 

como outros elementos da comunidade. Neste sentido, foi necessário seleccionar 

prioridades de forma a ordenar os problemas identificados, utilizando-se eficientemente 

recursos e estabelecidos os resultados a atingir na implementação dos projectos.  

 

Sendo assim, foram identificados os seguintes problemas (P): 

P (1) - Auto conhecimento acerca da DM (n=202)  

●28,71% Baixo auto conhecimento acerca da DM; 73, 27% desconhecia o tipo de DM e 

26,7% desconhecia complicações associadas.  

 

P (2) - Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação (n=202)  

●22,3% Faziam menos de três refeições por dia;  

● 77,7 % Faziam jejum nocturno superior a nove horas;  
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●30,2% Faziam “às vezes uma alimentação saudável”; 

●45% Não fazia uma alimentação recomendada pelo profissional de saúde; 

●87, 13% IMC acima do normal;  

●74,8% Tinham uma média adesão ao regime alimentar;  

●35,1% Tinham dificuldade em cumprir o regime terapêutico relacionado com a dieta.  

 

P (3) - Adesão ao regime terapêutico relacionado com a prática de exercício físico  

(n = 202)  

● 68,81% Não faziam exercício físico e 30,7% tinham dificuldade em cumprir o regime 

terapêutico relacionado com o exercício físico.  

 

P (4) – Adesão ao regime terapêutico relacionado com a monitorização de glicemia  

(n = 202)  

● 20,8% Raramente monitorizavam a glicemia;  

● 27,72% Não sabiam qual a frequência recomendada;  

● 44,6% Não sabiam trabalhar com glucómetro;  

● 33,7% Ninguém ensinou a fazer a pesquisa;  

● 57,9% Não tinham ninguém que lhe fizesse a pesquisa;  

● 66,83% Não sabiam qual o valor normal do açúcar no sangue em jejum;  

● 75,25% Não sabiam qual é o valor normal do açúcar no sangue, após uma refeição;  

● 24,3% Não sabiam quais os momentos mais apropriados para fazer a pesquisa;  

●76,73% Baixo auto conhecimento acerca da interpretação glicemia;  

● 87,62% Baixo auto conhecimento acerca dos sinais e sintomas associados à 

hipoglicemia e hiperglicemia.  

 

P (5) – Auto conhecimento acerca da vigilância/ cuidado com os pés (n=202)  

● 83,66% Baixo auto conhecimento; 58,9% alegaram que os pés nunca foram 

examinados por um técnico de saúde; 37,6% referiram nunca examinar os pés e 

32,7% nunca cortaram as unhas de forma correcta. 

 

P (6) - Aplicação no dia-a-dia, dos conhecimentos que lhe são transmitidos (n=202)  

● 52,97% Só aplicavam os conhecimentos de vez em quando. 
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Para a priorização optou-se pelo método de Hanlon, que segundo Tavares (1992) seria a 

que melhor se adequa, por oposição de várias técnicas de selecção de prioridades 

existentes. Esta opção baseou-se no facto desta técnica considerar alguns critérios 

referidos pelo autor que foram importantes para a priorização e que assentam em quatro 

critérios: A - amplitude ou magnitude do problema; B - gravidade do problema; C - 

eficácia da solução (ou a vulnerabilidade do problema); D - exequibilidade do projecto 

ou da intervenção.  

 

De acordo com o ordenamento dos problemas foi obtido pela seguinte fórmula, aplicada 

a cada problema identificado, em que as letras correspondem aos critérios acima 

enunciados: valor de prioridade = (A+B) C x D. 

 

Após a hierarquização dos problemas, pretendeu-se dar resposta às seguintes 

necessidades identificadas, através de um projecto individual, da seguinte forma:  

• P (1):“Adesão ao regime terapêutico - monitorização de glicemia”; 

• P (2): “Auto conhecimento acerca da vigilância/ cuidado com os pés”;  

• P (3):“Adesão ao regime terapêutico - alimentação”;  

• P (4):“Auto conhecimento acerca da DM”; 

• P (5):“Aplicação no dia-a-dia, dos conhecimentos que lhe são transmitidos”; 

• P (6):“Adesão ao regime terapêutico - prática de exercício físico”. 

 

Posteriormente à determinação das necessidades, pelo método de sorteio simples 

aplicado ao grupo de estágio (quatro elementos), cada elemento desenvolveria um 

projecto no âmbito da necessidade sorteada. Ficou determinado que o projecto a 

desenvolver, seria no âmbito da necessidade “Adesão ao regime terapêutico - 

alimentação". Os dois últimos problemas identificados, seriam colmatados através da 

elaboração de uma actividade, no âmbito da Comemoração de Dia Mundial da Diabetes.  
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4. PROJECTO DE INTERVENÇÃO “ COMA BEM, VIVA 
MELHOR!” 

	  

A implementação do projecto de intervenção “Coma Bem, Viva Melhor!" decorreu no 

Módulo II - Intervenção de Acordo com as Necessidades, na ES de S. Jorge de Várzea 

pertencente ao ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte, sob orientação do Professor 

Paulo Alves e tutoria à responsabilidade da Enfermeira Isabel Rocha (Especialista em 

Enfermagem Comunitária e Vogal do respectivo ACES).  

 

A actuação nesta ES, foi a pedido da Enfermeira Isabel Rocha, tutora de estágio, para 

que a intervenção de acordo com a necessidade	   “Adesão ao regime terapêutico -

alimentação”, fosse realizada nesta unidade de saúde. Este Módulo decorreu no período 

de 4 de Outubro a 29 de Novembro de 2010, com um total de 180 horas. 

 

Para o utente diabético, o conhecimento significa “poder”, permitindo adoptar um 

estilo de vida mais saudável passando fortemente pelo nível de adesão ao regime 

alimentar. Assim sendo, o profissional de saúde deve fornecer ao diabético toda a 

informação pertinente sobre a sua patologia, e consequentemente ajudar o mesmo a 

compreender e controlar a sua doença.  

 

O empowerment é definido por Funnel & Anderson (2003) como sendo uma forma de 

as pessoas lidarem com situações desfavoráveis, normalmente relacionadas 

directamente com uma consciência crítica sobre a realidade vivida.  

 

 De acordo com as Teóricas de Enfermagem de Dorothea Orem, nomeadamente, Teoria 

do Défice de Auto Cuidado, o Enfermeiro é o profissional de saúde com conhecimentos 

e habilidades suficientes para poder identificar as dificuldades que os utentes podem 

apresentar (Tomey & Alligood, 2004). 
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Como refere Orem, (1991, citada por George, 2000), o Enfermeiro actua estabelecendo 

planos de acção com o utente, no sentido de o motivar. Nesta parceria, o Enfermeiro 

atende a factores internos e externos, que afectam a capacidade do utente para aderir ao 

auto cuidado (sexo, idade, estado de desenvolvimento, saúde, factores sócio ambientais 

e culturais; aspectos relacionados com os serviços/cuidados de saúde e disponibilidade 

de recursos). 

 

Em termos de auto cuidado e auto gestão numa doença crónica, Heisler (2005) resume 

que é fundamental cumprir com o plano terapêutico a nível da toma de medicamentos, 

alimentação, exercício e actividades de auto vigilância; conseguir integrar a patologia na 

vivência do quotidiano. 

 

De acordo com o referido por Bento (2008), a alimentação dos diabéticos deve ser tão 

equilibrada, variada e completa, como a alimentação de qualquer indivíduo saudável, 

não existindo alimentos proibidos.  

Actualmente, já não se justifica encorajar os diabéticos a não comer hidratos de 

carbono. De facto, torna-se importante que o diabético inclua na sua alimentação diária 

o consumo de frutos, hortícolas, cereais de grão inteiro e leguminosas, todos estes ricos 

em hidratos de carbono, mas igualmente ricos em fibras alimentares, vitaminas, 

minerais, antioxidantes e outras substâncias protectoras. 

 

Castro (2001, p.41), defende que:  

“ A alimentação diária é um factor essencial de boa saúde. Ela não deve conduzir a 

uma estrita dietética mas deve incitar-nos a uma verdadeira arte de sobreviver, com a 

preocupação de comer bem, de comer agradavelmente, de preferir a qualidade à 

quantidade, escolhendo a melhor maneira de preservar a saúde.”  

 

Parafraseando o mesmo autor, alguns erros alimentares facilmente detectados, como por 

exemplo: insuficiente consumo de lacticínios; excesso de gorduras; elevado consumo de 

hidratos de carbono solúveis, podendo ocasionar perturbações na glicoregulação; 

insuficiente dieta alimentar em frutas e legumes; excesso de sal e uma inadequada 

distribuição das refeições.  
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Para termos uma real noção do que é uma alimentação racional e equilibrada, temos que 

fazer referência à Roda dos Alimentos, uma representação gráfica, criada pelos 

portugueses na década de 70 no âmbito da campanha de Educação Alimentar através do 

slogan: “ saber comer é saber viver”, ajudando a saber combinar os alimentos que 

deverão fazer parte da alimentação diária.  

 

De acordo com Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal (2009), a Roda dos Alimentos é constituída por sete grupos de 

alimentos de diferentes dimensões que indicam a proporção de peso que cada um deles 

deve ter na alimentação. Cereais, Tubérculos e derivados (4 a 11 porções); Frutas (3 a 5 

porções); Hortícolas (3 a 5 porções); Lacticínios (2 a 3 porções); Carnes, pescada e ovos 

(1,5 a 4,5 porções); Leguminosas (1 a 2 porções); Gorduras e óleos (1 a 3 porções). Não 

possuindo um grupo próprio, a água assume a posição central na actual Roda dos 

Alimentos, fazendo parte constituinte de quase todos os alimentos. Por ser um bem 

essencial, recomenda-se o seu consumo diário na ordem dos 1,5 a 3 litros.  

O número de porções recomendadas depende das necessidades energéticas individuais. 

As crianças devem reger-se pelos limites inferiores, já os homens activos e jovens 

adolescentes pelos limites superiores, a restante população deve orientar-se pelos 

valores intermédios. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2003), a situação nutricional 

derivativa da alimentação insuficiente, excessiva e desequilibrada, é um dos principais 

problemas de saúde. Um padrão alimentar saudável adaptado às exigências e culturas 

dos povos, tem que ter presentes as seguintes condições:  

 

- Ajuste do valor energético da alimentação às necessidades biológicas, diferentes 

necessidades nas fases sucessivas do ciclo da vida, estatura, patologias associadas, 

actividade física e clima;  

 

- Distribuição repartida da comida necessária por várias refeições a intervalos de três 

horas e meia aproximadamente, com a ingestão de um primeiro almoço completo e 

equilibrado, atendendo a que um jejum nocturno não deve ultrapassar as 9 horas;  
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- Equilíbrio entre os grupos alimentares nas proporções sugeridas pela Roda dos 

Alimentos;  

 

- Equilíbrio perfeito entre fontes alimentares de energia de acordo com o referido 

padrão nutricional ideal. De salientar que as calorias devem ser fornecidas na sua 

maior parte por alimentos ricos em hidratos de carbono e fornecedores de amido; as 

gorduras alimentares devem ser utilizadas com moderação, sendo inquestionável que a 

gordura mais saudável é o azeite;  

 

-‐	  A ingestão diária de sal, que deve ser iodinizado, deve ser restrita para menos de 5 

gramas diários; 

 

- Adopção de métodos de confecção culinárias simples, evitando a alteração das 

gorduras. As ementas deverão ir de encontro aos hábitos, tradições e patologias que 

possam estar presentes ou associadas.  

 

Em contactos e conversas informais com utentes diabéticos, foi manifestado um 

excessivo consumo de chás e infusões, o que poderá traduzir um uso indiscriminado de 

determinadas plantas medicinais, podendo levar a efeitos nocivos no organismo 

humano. De acordo com Scarpinetti (2009), alguns podem interagir negativamente em 

associação com certos medicamentos utilizados no tratamento de doenças crónico - 

degenerativas, tais como a diabetes e a hipertensão, prejudicando desta forma o 

processo terapêutico. Alguns chás podem provocar hipoglicemia no utente, o que levará 

o profissional de saúde a efectuar um ajuste terapêutico, reduzindo a dose 

medicamentosa, caso isso aconteça, o risco torna-se iminente, dado que num período 

imediatamente posterior, quando o consumo dos chás for suspenso, o diabético 

apresentará hiperglicemias. Estas oscilações devido ao consumo excessivo de chás, 

podem provocar sérios danos no tratamento do diabético. 

 

De acordo com vários autores Jardim (2001, citado por Torres, Fernandes & Cruz, 

2007), o modelo mais satisfatório, no sentido de atingir melhores resultados na área de 

actuação para com utentes portadores de doenças crónicas e DM em específico, é o 
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modelo educacional, dado ser incontestável a habilidade de orientação que tem o 

profissional de saúde em transmitir informações específicas sustentadas de conteúdo 

científico e técnico sobre a doença e respectivo tratamento, dado existir indicação que, 

quanto mais completa for a orientação e respectiva informação transmitida, melhor será 

a adesão ao tratamento. 

 

Estudos efectuados por Haynes (1979) e Ley (1988) citados por Sousa, Peixoto, & 

Martins (2008), concluíram que os níveis de satisfação dos doentes estavam associados 

a vários aspectos relativos à consulta, principalmente com os aspectos afectivos (apoio 

emocional, compreensão); aspectos comportamentais (orientação e esclarecimento) e 

aspectos ligados à competência do próprio técnico.  

 

Investigações efectuadas por Mcintyre & Silva (1999, citado por Sousa, Peixoto, & 

Martins, 2008) sobre a satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde, constataram 

uma relação clara entre a satisfação dos utentes e a sua adesão ao regime terapêutico 

estabelecido.  

 

No âmbito deste projecto realizaram-se duas actividades diferentes, a implementação de 

sessões de educação para a saúde direccionadas aos diabéticos inscritos na ES de S. 

Jorge de Várzea e a Comemoração do Dia Mundial da Diabetes intitulada por 

“Coragem… Abrace a Diabetes!”. 

 

4.1. População Alvo – Utentes Diabéticos Inscritos na Extensão de Saúde 

de S. Jorge de Várzea   

	  

Com o objectivo de dar continuidade ao diagnóstico de situação de saúde efectuado, foi 

proposto pela tutora Enfermeira Isabel Rocha, a implementação de um projecto de 

intervenção na comunidade, na ES de S. Jorge de Várzea, pertencente ao ACES Tâmega 

III - Vale do Sousa Norte. 
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Esta ES situa-se na freguesia de S. Jorge de Várzea, Concelho de Felgueiras. S. Jorge de 

Várzea possui uma área de 2, 8 Km2; 2412 habitantes - 1190 do sexo masculino, 1222 

do sexo feminino; 713 famílias; 1 família institucional; 703 famílias nucleares; 807 

alojamentos (1 alojamento colectivo) e 655 edifícios registados. A ES de S. Jorge de 

Várzea, dá ainda cobertura às freguesias de Caramos e Moure. 

 

Pelo facto desta unidade de saúde se encontrar em remodelação, apenas tem uma 

pequena equipa de saúde. A ES apresentava do ponto de vista funcional, 4 gabinetes; 1 

secretaria associada à sala de espera dos utentes; 3 casas de banho; 1 copa e 1 

arrecadação.  

 

Segundo os dados fornecidos pela instituição, a unidade de saúde apresentava um total 

de 2474 utentes e destes 114 eram utentes diabéticos inscritos.  

 

Ao pesquisar os dados relativos a estes utentes no Sistema de Apoio à Prática de 

Enfermagem (SAPE), verificou-se que, 94 já haviam recorrido à consulta de 

Enfermagem desde 2007. Este projecto, teve como população alvo os utentes diabéticos 

inscritos na respectiva ES de S. Jorge de Várzea.  

 

4.2. Sessões de Educação para a Saúde 
	  

Tendo como referência, que modelo mais satisfatório para se atingirem melhores 

resultados, numa actuação direccionada a utentes portadores de doenças crónicas é o 

modelo educacional, de acordo com Jardim (2001, citado por Torres, Fernandes & Cruz, 

2007), foram realizadas sessões de educação para a saúde, que tiveram como finalidade 

contribuir de uma forma mais concreta, directa e activa na minimização do problema de 

saúde priorizado, nomeadamente no âmbito da necessidade detectada “adesão ao 

regime terapêutico - alimentação”, proporcionando um correcto conhecimento e 

esclarecimento sobre o auto - cuidado alimentar e prevenção de futuras complicações 

associadas à patologia diabética.  
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As sessões foram direccionadas para os utentes diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de 

Várzea, ambicionando-se a obtenção de ganhos em saúde.  

 

Baseado nas premissas anteriormente referidas, foi criado o projecto “Coma Bem, Viva 

Melhor!”, que pretendeu dar resposta ao problema de saúde detectado e priorizado nesta 

comunidade, bem como empoderar os indivíduos e a comunidade para a gestão da sua 

saúde.  

 

A realização de sessões de educação para a saúde, numa vertente educacional 

interactiva e demonstrativa, direccionada a grupos de diabéticos inscritos na referida 

ES, tinha por objectivo a aquisição de conhecimentos que permitissem a adopção de 

hábitos e comportamentos promotores, tanto ao nível do controlo metabólico, quer na 

aquisição de condições psicológicas e sociais para a adopção de um estilo de vida 

saudável que se incute e recomenda a uma pessoa com DM.  

 

A saúde perspectivada como um bem fundamental da pessoa humana, sendo que esta e 

a qualidade de vida estão intimamente relacionadas. Neste contexto, a educação para a 

saúde deve ser orientada para a preservação da saúde do indivíduo, bem como da 

comunidade. 

 

Pretendeu-se facilitar a relação da comunidade e dos utentes diabéticos com os serviços 

de saúde, proporcionando sessões de educação para a saúde, como um recurso de baixo 

custo que permite atingir os objectivos delineados.  

 

4.2.1. Planeamento das Sessões de Educação para a Saúde 
	  

O planeamento das actividades trata-se de um utensílio básico para a realização das 

intervenções necessárias para o alcance do êxito e conquista de ganhos em saúde.  

Assim sendo, foram realizados vários contactos telefónicos e não só, aos utentes 

diabéticos que constavam na listagem do (SINUS) Sistema Informático Nacional de 
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Unidades de Saúde (Anexo V) e posteriormente organizados grupos de diabéticos em 

dias e horários definidos previamente (Anexo VI).  

 

Dado que, a implementação de intervenções baseadas em actividades não estruturadas 

podem conduzir ao fracasso da resposta pretendida para as necessidades 

antecipadamente identificadas, remeteu-se para (Anexo VII), o planeamento de 

actividades. 

 

Foi pertinente implementar sessões de educação para a saúde em duas (IPSS) 

Instituições da Particulares da Segurança Social, sendo estas o Centro de Dia de Nossa 

Senhora de Pedra Maria e o Lar de Nossa Senhora das Vitórias, com o objectivo de 

abranger um maior número de diabéticos e inscritos na ES de S. Jorge de Várzea. 

Nestas instituições para além dos vários utentes diabéticos existentes, 13 destes eram 

diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de Várzea.  

 

No projecto desenvolvido intitulado por “ Coma Bem, Viva Melhor!”, foram 

estipulados objectivos com o intuito de corresponder aos resultados visados para a 

população alvo. Estes foram colocados de forma hierarquizada, dado esta caracteristica 

permitir uma correcta formulação dos objectivos gerais e especificos.  

 

De acordo com (Tavares, 1992), os objectivos devem ser bem estruturados, fornecendo 

normas e critérios às actividades a desenvolver, tanto no planeamento como na gestão 

dos projectos. Estes objectivos devem ser geradores de comportamentos e estados 

desejáveis, relativamente à população alvo.  

 

Estrapolando da teroria à pratica vivenciada, foi definido como objectivo geral do 

projecto de intervenção comunitária no âmbito da necessidade “Adesão ao regime 

terapêutico - Alimentação”: 

 

 Promover uma alimentação saudável aos utentes diabéticos inscritos na ES de S. 

Jorge de Várzea, do ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte. 
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Os objectivos específicos foram definidos em função do objectivo geral, sendo 

formulados em termos operacionais, ou seja, em termos de comportamentos observáveis 

e particularizados em realação aos aspectos do projecto em causa, assim sendo, foram 

definidos para este projecto: 

 

 Identificar e eliminar hábitos alimentares errados, no que concerne às porções 

alimentícias, dos utentes diabéticos que frequentem as sessões de educação para 

a saúde; 

 Ensinar estratégias para uma correcta quantificação das porções alimentícias;  

 Promover o ajuste de horários para as refeições e periodicidade das mesmas, aos 

utentes diabéticos que frequentem a sessão de educação para a saúde;  

 Informar os utentes sobre os benefícios da alimentação saudável. 

 

Tendo em consideração a especificidade deste Módulo, acrescenta-se aos objectivos 

específicos, outros inerentes, que permitam tornar mais esclarecedora as actividades e 

estratégias a serem desenvolvidas, bem como os objectivos operacionais /metas 

inerentes aos mesmos. Segundo Tavares (1992), uma meta define-se como um objectivo 

quantificado e qualificado. Enunciar uma meta é assinalar o quanto se deseja alcançar 

cada objectivo e a qualidade com que se quer alcançar. As metas devem ser exequíveis 

levando em conta os meios existentes, as barreiras de execução que por vezes se 

prendem com a escassez de recursos, nomeadamente, recurso temporal, pessoal e 

material, assim foram definidos os seguintes objectivos operacionais meta: 

 Que pelo menos 50% dos utentes diabéticos que assistam às sessões de educação 

para a saúde na ES de S. Jorge de Várzea, adquiram conhecimentos sobre 

alimentação saudável até ao final da Sessão; 

 Que pelo menos 50% dos utentes diabéticos que assistam às sessões de educação 

para a saúde nas IPSS, adquiram conhecimentos sobre alimentação saudável até 

ao final da Sessão; 

 Que pelo menos 50% dos utentes diabéticos que assistam às sessões de educação 

para a saúde na ES de S. Jorge de Várzea, adquiram conhecimentos sobre 
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horários recomendados das refeições e periodicidade das mesmos até ao final da 

Sessão; 

 Que pelo menos 50% dos utentes diabéticos que assistam às sessões de educação 

para a saúde nas IPSS, adquiram conhecimentos sobre horários recomendados 

das refeições e periodicidade das mesmos até ao final da Sessão. 

Uma actividade tal como refere Tavares (1992) deve ser definida de acordo com os 

objectivos operacionais estabelecidos e devem culminar nos objectivos estipulados. 

 

De acordo com o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (2007), 

torna-se vital o desenvolvimento de programas educacionais estruturados e estratégias 

de formação dirigidas às pessoas com diabetes, assentando em princípios orientadores, 

entre estes, o planeamento do processo educativo baseado em abordagens individuais e 

em grupo. Salienta-se também a necessidade de uma avaliação inicial dos 

conhecimentos e das práticas diárias do doente, baseando as intervenções educacionais 

de acordo com a avaliação inicial, adequando-se o processo educativo ao grupo etário e 

nível cultural do diabético. 

 

 No decurso desta etapa, foi elaborado um projecto de estágio (Anexo I) de forma a 

servir de base e fio condutor, para todo o Módulo II – Intervenção de Acordo com as 

Necessidades. Deste modo, foram actividades centrais as sessões de educação para a 

saúde intituladas por “Coma Bem, Viva Melhor!”. 

 

Estas sessões de educação para a saúde em grupo, contribuíram de uma forma concreta 

e directa na minimização do problema de saúde priorizado, nomeadamente no âmbito 

do “Adesão ao regime terapêutico - Alimentação”. Assim sendo, surgiu a necessidade 

de fazer toda uma pesquisa bibliográfica no sentido de dar uma melhor resposta à 

necessidade identificada, direccionando especificamente para a população em causa, 

levando a ganhos em saúde e à satisfação dos utentes através do empowerment dos 

mesmos.  

Na implementação destas sessões pretendeu-se abordar os seguintes pontos: 
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- Esclarecer os utentes diabéticos sobre a existência da Roda dos Alimentos;  

- Informar os utentes sobre as funções de cada grupo da Roda Alimentar; 

- Elucidar e esclarecer sobre a importância da ingestão de alimentos dos vários grupos 

da Roda dos Alimentos; 

- Esclarecer os utentes sobre as porções e quantidades de cada grupo alimentar; 

- Advertir os utentes sobre as consequências do consumo excessivo do sal e escolha dos 

adoçantes;  

- Esclarecer sobre os cuidados referentes às quantidades de chá ingeridas; 

- Ensinar a ler os rótulos alimentares e importância dos mesmos; 

- Informar e esclarecer sobre o número de refeições que devem efectuar diariamente e a 

periodicidade das mesmas. 

 

4.2.2. Estratégias na Implementação das Sessões de Educação para a Saúde  
	  

Nesta fase, torna-se indispensável o desenvolvimento de estratégias de saúde, que de 

acordo com Imperatori E. e Giraldes (1993) passam por um conjunto de técnicas 

organizadas, com a finalidade de atingir os objectivos estipulados, declinando a 

evolução natural dos problemas e necessidades. Ao serem estabelecidos os critérios na 

escolha das estratégias, deve-se ter em consideração alguns aspectos: as características 

da população em estudo, as limitações temporais, a exequibilidade das actividades, os 

custos inerentes à sua execução e os recursos disponíveis.  

 

A identificação dos utentes diabéticos tornou-se difícil, devido ao facto dos contactos 

telefónicos estarem desactualizados, dificultando a dinamização da informação. Esta 

situação complexa, foi passível de ser contornada, através da implementação de 

estratégias de divulgação das sessões. Neste sentido, foram adoptadas várias estratégias 

para garantir o sucesso na organização, implementação e execução das sessões de 

educação para a saúde: 

- Efectuadas reuniões informais com administrativos responsáveis, para a obtenção dos 

dados estatísticos e listagens do SINUS;  
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- Efectuada reunião com a Enfermeira Anabela, responsável pela Consulta Externa de 

apoio ao diabético, do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, com o intuito de adquirir 

conhecimentos específicos sobre a consulta de apoio aos utentes portadores de DM;  

- Contactados os utentes diabéticos que constavam na listagem do SINUS e organizados 

grupos de diabéticos em dias e horários preconizados.  

- Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, data comemorativa que se realizou a 

16 de Outubro de 2010,que por questões de calendarização coincidiu num sábado, 

sendo efectuada esta iniciativa no dia 15 de Outubro, a uma sexta - feira. Foi colocado 

um cabaz de frutas e legumes na secretaria da ES de S. Jorge de Várzea. Através desta 

estratégia e dada a curiosidade inerente ao facto, foi divulgado à população de S. Jorge 

de Várzea as sessões de educação para a saúde, direccionadas aos utentes diabéticos 

inscritos; 

- Realizadas reuniões com responsáveis das IPSS, no sentido de averiguar número de 

diabéticos pertencentes à ES de S. Jorge de Várzea. 

O impacto de algumas estratégias de educação para a saúde, vêm descritos em vários 

estudos, como sendo benéfico para o comportamento dos indivíduos portadores da DM, 

assim como, para o controle da doença (Ribas, Santos, & Teixeira, 2009).  

 

Para a realização das sessões de educação para a saúde “Coma Bem, Viva Melhor!”, 

várias estratégias foram também adoptadas: 

-Preenchimento de uma ficha de diagnóstico inicial (Anexo VIII), acerca dos 

conhecimentos existentes; 

- Realização de um jogo interactivo com os utentes diabéticos sobre a interpretação da 

Roda dos Alimentos através da implementação de uma actividade “quebra-gelo”. A 

cada utente foi perguntado o seu nome e efectuada a questão: “ Qual o seu alimento 

preferido?”. De seguida efectuou-se a localização do respectivo alimento na Roda e a 

sua respectiva porção a consumir, tendo em conta a velha máxima que “O fruto 

proibido é o mais apetecido!”; 

- Apresentação da sessão “Coma Bem, Viva Melhor!” e em simultâneo, visualização de 

vários alimentos já pesados e contabilizados, de acordo com as porções e quantidades 

recomendadas; 
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- Visualização de utensílios de medida de acordo com as porções (colheres, copos, 

tigelas dos mais variados tamanhos); 

- Apresentação e visualização de rótulos alimentares, para uma correcta leitura e 

cuidados a ter na compra de produtos alimentares; 

- Distribuição de panfletos informativos; 

-Realização de uma ficha de avaliação final (Anexo IX) relativa aos conteúdos expostos 

na sessão de educação para a saúde, para avaliação dos ganhos em conhecimento 

adquirido e impacto da sessão; 

 

As fichas de diagnóstico e de avaliação final, eram constituídas por 10 perguntas com 

igual cotação, de 10 valores para cada resposta correcta, não sendo atribuída qualquer 

cotação à opção “ Não Sei”. 

Através da aplicação da Escala de Graffar Adaptada, aquando a realização do 

diagnóstico de situação de saúde, foi possível constatar que os utentes pertenciam a uma 

classe média baixa e baixa maioritariamente, pelo que as perguntas das fichas de 

diagnóstico e de avaliação, eram efectuadas oralmente a cada utente, dado as várias 

limitações encontradas. 

 

No caso das sessões de educação para a saúde realizadas nas IPSS, surgiu a necessidade 

de um reajustamento das diferentes estratégias em questões de horários (Anexo X), 

dado tratarem-se de utentes com uma avançada idade. 

Os diapositivos utilizados nas sessões de educação para a saúde “Coma Bem, Viva 

Melhor!”encontram-se disponíveis para consulta (Anexo XI). 

 

4.3. Comemoração do Dia Mundial da Diabetes 
	  

Com o intuito de dinamização do Módulo II e em estreita ligação com o tema central da 

DM, realizou-se o evento intitulado por “Coragem…Abrace a Diabetes!”, no âmbito da 

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes. Esta actividade foi realizada com o 

objectivo de sensibilizar a população diabética, familiares, profissionais de saúde e 

meios de comunicação social locais e regionais acerca da patologia em causa. Realizou-
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se em parceria com o ACES Tâmega III - Vale de Sousa Norte, com a Universidade 

Católica Portuguesa e com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras. Esta actividade 

encontra-se inserida no projecto “Coma Bem, Viva Melhor!”.  

 

4.3.1.  Planeamento da Actividade “Coragem…. Abrace a Diabetes!” 
	  

A Comemoração do Dia Mundial da Diabetes intitulada por “Coragem…Abrace a 

Diabetes!”, foi realizada no dia 14 de Novembro de 2010, no Auditório dos Paços do 

Concelho da Câmara Municipal de Felgueiras. Entre outros objectivos, foi do nosso 

interesse dar resposta às duas últimas necessidades priorizadas no diagnóstico de 

situação de saúde “Aplicação no dia-a-dia, dos conhecimentos que lhe são 

transmitidos”e “Adesão ao regime terapêutica - prática de exercício físico”. Como 

membros da organização constaram os elementos Liliana Vasconcelos;	   Telma Dias; 

Maria Georgina Novais; Isabel Rocha; Norminda Magalhães e Paulo Alves.  

 

Os objectivos desta actividade foram: 

-‐	  Promover a vigilância em saúde	   e	   identificar precocemente problemas neste âmbito, 

através de rastreios direccionados à comunidade, no âmbito da prevenção dos factores 

de risco cardiovasculares;  

 -Sensibilizar toda a comunidade em geral, desde os diabéticos, familiares, profissionais 

de saúde, comunicação social, entre outros, acerca da DM;  

-Apresentar o Diagnóstico de Situação de Saúde e projectos de Intervenção Comunitária 

que estavam a ser desenvolvidos;  

-Sensibilizar a comunidade para promoção de hábitos alimentares saudáveis; auto 

cuidado com o pé e importância do exercício físico;   

-Apresentar os benefícios da adesão ao regime terapêutico relacionado com a prática de 

exercício físico, englobando o Ballet e práticas de exercício dos ginásios Viva Fit;  

-Fomentar um momento de troca de experiências entre pessoas portadoras de DM, quer 

formalmente através da última mesa do programa da actividade “Diabetes na 1ª 

Pessoa”, quer informal no convívio inerente;   
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-Informar sobre hábitos de vida saudável, através de sessões de educação para a saúde 

realizadas pelas alunas do 1º Ciclo da Licenciatura de Enfermagem da UCP - ICS e 

fornecimento de material didáctico. 

 

De acordo com Imperatori & Giraldes (1982), no planeamento em saúde torna-se vital 

uma racionalização na utilização dos recursos, com o intuito de atingir os objectivos 

estipulados, em prole de uma diminuição dos problemas de saúde considerados 

prioritários, envolvendo uma coordenação dos recursos existentes, das várias esferas e 

sectores sócio-económicos.  

 

Foi elaborado de forma minuciosa, o planeamento desta actividade, assim como traçado 

todo o programa do evento e respectivos palestrantes convidados, apoios e patrocínios 

solicitados e concedidos para a realização desta iniciativa, planeamento desta actividade 

(Anexo XII). 

 

4.3.2. Estratégias na Implementação da Actividade “Coragem… Abrace a 
Diabetes!” 

 

Tornou-se imprescindível, a utilização dos recursos disponíveis da comunidade vigente 

do respectivo ACES e a adopção de várias estratégias no sentido sensibilizar toda a 

comunidade a aderirem ao evento e garantir assim parceiros comunitários. Para isso, 

foram efectuados vários contactos e convites para a realização desta iniciativa, o que 

resultou em toda uma série de patrocínios desde laboratórios da indústria farmacêutica, 

empresas e associações locais de serviços e públicos e privados, entre outros apoios de 

bens e serviços.  

 

Foram enviados vários ofícios por intermédio da Enfermeira Isabel Rocha, aos 

responsáveis e dirigentes da Câmara Municipal Felgueiras com o objectivo de serem 

facultados todos os recursos estruturais, materiais e humanos, necessários para a 

realização deste evento.  
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Foi também enviado ofício formal para a direcção do Centro de Saúde de Felgueiras, 

para cedência de material de uso clínico a ser utilizado nos rastreios. Para a realização 

dos rastreios, foram efectuadas reuniões com as 6 alunas da Licenciatura de 

Enfermagem da UCP e respectivos docentes, no sentido de articular questões do foro 

organizacional, dada a importância dos rastreios e sessões de educação para a saúde a 

realizar por parte destas. 

 

Foram elaborados panfletos com as respectivas inscrições (Anexo XIII) e cartazes 

(Anexo XIV) de divulgação, assim como, solicitada a colaboração de entidades 

associativas, rádios e jornais locais e periféricos para uma maior divulgação e cobertura 

do evento. Neste âmbito fora criados blogs de divulgação, tal como a AARIS 

(Associação de Amigos do Rio Sousa) que aceitaram colaborar na divulgação desta 

iniciativa (Anexo XV).  

 

Para uma melhor organização do evento, tendo em conta que para as 60 primeiras 

inscrições seria oferecido um kit para os pés, foram elaboradas as listas de inscrições 

para os participantes, seguidas também para pessoas que viriam a inscrever-se no 

mesmo dia, lista final (Anexo XVI).  

 

Foram também realizados certificados de presença para todos os que desejassem tal 

declaração, assim como certificados para os palestrantes e moderadores e todos aqueles 

que de forma mais activa dinamizaram as palestras (Anexo XVII).  

 

O evento teve início às 10 horas da manhã, onde se inseriu uma actividade desportiva 

com o apoio e colaboração do Viva Fit, em frente à Câmara Municipal de Felgueiras 

que se prolongou até às 11 horas. Nesta actividade ao ar livre, devido a questões 

meteorológicas estiveram presentes apenas alguns elementos da comunidade, no entanto 

várias foram as pessoas que se deslocaram até ao local, expectantes da iniciativa em 

causa. 

 

 De tarde a sessão de abertura dos trabalhos teve início às 14 horas e prolongou-se até às 

19 horas. Os temas centrais focaram-se nas necessidades priorizadas do Diagnóstico de 
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Saúde efectuado à população diabética do respectivo ACES, o respectivo programa 

encontra-se inserido no planeamento da actividade (Anexo XII). 

 

Simultaneamente, foram realizados rastreios em colaboração e articulação com as 

alunas da Licenciatura em Enfermagem da UCP, com o objectivo de promover estilos 

de vida saudáveis colmatados com sessões de educação para a saúde. Os rastreios 

encontravam-se ao dispor de todas as pessoas que se dirigissem aos Paços do Concelho 

de Felgueiras, onde poderiam realizar gratuitamente alguns rastreios de saúde (avaliação 

da tensão arterial, glicemia capilar e (IMC) índice de massa corporal).  

 

Foram também efectuados ensinos individualizados de acordo com o rastreio efectuado 

e realizadas sessões de educação para a saúde dirigidas a grupos interessados. Todos os 

dados dos rastreios foram devidamente registados, com o intuito de analisar o número 

de pessoas rastreadas e encaminhados para serviço de saúde nos casos de alterações 

detectadas (de acordo com as guidelines normativas), assim como para posterior 

tratamento estatístico dos dados.  

 

Assim sendo, esta acção teve como finalidade a prevenção, diagnóstico e 

encaminhamento de situações, bem como prevenir os riscos que possam conduzir à 

doença junto desta população. No final do evento contabilizaram-se 161 diferentes 

rastreios, 30 avaliações de tensão arterial, 70 avaliações da glicemia capilar, 61 

avaliações do IMC, num total de 77 pessoas rastreadas. 

 

Este evento direccionado a toda a população interessada, contou com 200 inscrições 

efectuadas até ao dia 14 de Novembro, número esse que não corresponde à realidade 

dado que muitas foram as pessoas que no dia do evento se dirigiram aos Paços do 

Concelho de Felgueiras, não efectuando a respectiva inscrição.  

Em suma a adesão ultrapassou o número anteriormente referido, decorrendo esta 

actividade sem qualquer intercorrência, sendo várias as felicitações acerca da 

organização do evento. 
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Para uma correcta avaliação desta actividade, foi solicitado aos profissionais de saúde, 

considerados peritos neste âmbito, a preencherem um breve questionário de avaliação do 

evento, remetido para (Anexo XVIII). 
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5. AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DO PROJECTO “COMA 

BEM, VIVA MELHOR!” 

	  

O processo avaliativo deve ser preciso, pertinente e realizado de forma sistemática, 

utilizando a experiência para melhorar a actividade em curso, capacitando para uma 

planificação mais eficaz, tal como refere Tavares (1992). O mesmo autor, alega que a 

função primária da avaliação reside na determinação do grau de sucesso na obtenção 

dos objectivos aquando a elaboração do projecto, baseado em normas e critérios. Os 

critérios definem-se pelos indicadores construídos podendo estes ser observáveis e as 

normas referem-se a uma base de referência dos critérios, permitindo atribuir uma 

determinada componente avaliativa. 

 

5.1. Avaliação das Sessões de Educação para a Saúde  
 

Com a implementação das sessões de educação para a saúde, integradas no projecto 

“Coma Bem, Viva Melhor!” direccionado aos utentes diabéticos inscritos na ES de S. 

Jorge de Várzea, foi possível dar resposta aos objectivos estipulados de acordo com as 

normas do planeamento em saúde. Estas sessões contribuíram de forma concreta e 

directa na minimização do problema de saúde priorizado, no âmbito do “Adesão ao 

regime terapêutico - Alimentação”.  

 

 As mesmas dirigidas aos utentes diabéticos inscritos na respectiva ES, culminaram na 

realização de 7 sessões de educação para a saúde realizadas a 22, 27 e 29 de Outubro e a 

3, 5, 12 e 19 de Novembro de 2010, direccionadas a diferentes utentes diabéticos e 

alguns familiares que requereram a sua presença. No total as sessões abrangeram cerca 

de 170 pessoas, no entanto apenas 55 faziam parte da população alvo. 

 

Na avaliação final dos indicadores de actividade e de resultados, realça-se o facto das 

sessões de educação para a saúde para além de serem realizadas na ES de S. Jorge de 
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Várzea, foram inseridas em duas IPSS pertencentes ao Concelho de Felgueiras (Centro 

de Dia de Nossa Senhora de Pedra Maria e o Lar de Nossa Senhora das Vitórias), por 

estas apresentarem um considerável número de utentes diabéticos inscritos na referida 

unidade de saúde.  

 

De acordo com os indicadores de actividade estipulados no projecto de estágio, houve a 

necessidade de compilação num único, dado este indicador processual se encontrar 

inserido em toda a temática, facilitando assim a sua apresentação final. 

Assim sendo, o indicador de actividade: 

 
 Quadro 1 - Nº de diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de Várzea que participaram nas sessões 

 

(Nº de utentes diabéticos que participaram nesta actividade / Nº total de utentes 

diabéticos que tiveram acesso à informação) x 100% = (55/94) x 100% = 58,5%  

 

Demonstra-se assim, que dos 114 utentes diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de 

Várzea, 94 tiveram conhecimento da realização das sessões de educação para a saúde, 

no entanto apenas 55 participaram, culminando num indicador de actividade na ordem 

dos 58,5%.  

 

Após o tratamento dos dados referentes à adesão destas sessões, constatou-se que os 

utentes participantes tinham em média 63 anos de idade, com um desvio padrão na 

ordem dos 12,58 e uma idade máxima e mínima compreendida entre os 90 anos e os 29 

anos respectivamente.  

 

Relativamente ao género e de acordo com o Gráfico 5 observa-se uma participação 

aproximadamente semelhante entre os diabéticos do sexo feminino e masculino. 	  
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Gráfico 5 - Distribuição dos utentes diabéticos que assistiram às Sessões de Educação para a Saúde 
“Coma Bem, Viva Melhor!”, de acordo com o género 

 

De forma precisa, foram obtidas informações sobre os conhecimentos que os utentes 

diabéticos possuíam antes de cada sessão de educação para a saúde e quais os 

adquiridos no final das sessões. Para isso, elaboraram-se fichas de diagnóstico e de 

avaliação final, iguais, com perguntas de fácil compreensão, abrangendo as temáticas 

dos objectivos específicos. Tendo em conta o baixo nível de escolaridade e 

analfabetismo verificado na população alvo foram colocadas as questões oralmente, de 

forma individualizada. 

 

Face aos resultados das fichas de diagnóstico e de avaliação pode observar-se de acordo 

com o Gráfico 6, uma evolução bastante significativa, concluindo-se que houve uma 

aquisição média de conhecimentos na ordem dos 46,9%, com recurso à comparação 

entre as percentagens médias iniciais e finais, dos respectivos instrumentos de 

avaliação.  

 
Gráfico 6 - Média das percentagens das Fichas de Diagnóstico e Fichas de Avaliação Final 
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Desta forma, observou-se a evolução de cada utente diabético o que permitiu uma 

avaliação dos ganhos em saúde associados à média de conhecimentos finais adquiridos 

após cada intervenção. Constatando-se em termos numéricos o ganho cognitivo de cada 

diabético. 

 

Contudo, salvaguarda-se que o pretendido nos objectivos operacionais meta em 

consonância com os indicadores de resultado foram agrupados, dado que na construção 

dos indicadores, o mesmo estava inserido em diferentes actividades. Assim, tornou-se 

pertinente a agregação num único, no sentido de facilitar a sua interpretação, como 

segue: 

 

 Que pelo menos 50% dos utentes diabéticos que frequentassem as sessões de 

educação para a saúde, quer na ES de S. Jorge de Várzea, quer nas duas IPSS, 

adquirissem conhecimentos sobre alimentação saudável, horários recomendados 

das refeições e periodicidade das mesmas, até ao final da sessão traduzida por 

uma menção positiva, ou seja, que obtivessem na avaliação final um mínimo de 

50%.  

 

Assim sendo, o indicador de resultado: 
 

Quadro 2 - Nº de utentes diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de Várzea, que realizaram as Fichas 
de Avaliação, obtendo menção positiva  

	  

(Nº de utentes diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de Várzea, que realizaram as fichas 

de avaliação final, obtendo menção positiva / Nº total de utentes diabéticos que 

realizaram a avaliação) x 100% = (55/55) x 100% = 100%  

 

Conclui-se desta forma, que todos os diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de Várzea, 

que realizaram as fichas de avaliação finais, atingiram menção positiva, sendo em 

muitos casos largamente ultrapassada, atingindo-se assim um excelente indicador de 

resultado na ordem dos 100%. 
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5.2.  Avaliação do Dia Mundial da Diabetes 
	  

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Diabetes, intitulada por 

“Coragem…Abrace a Diabetes!”, realizada no dia 14 de Novembro de 2010, 

direccionada a toda a população interessada, resultou numa actividade com grande 

adesão e impacto. 

 

Como tal, surgiu a necessidade de realizar uma avaliação rigorosa da adesão e 

apreciação desta actividade. A apresentação dos dados foi realizada de forma 

sistemática e descritiva, permitindo uma melhor visualização dos mesmos, através de 

gráficos e quadros. Na análise dos mesmos salientaram-se os resultados mais relevantes, 

independentemente da ordem. Todos os gráficos apresentados são da autoria do grupo 

organizacional, não sendo mencionada qualquer fonte. 

 

5.2.1. Avaliação da Adesão  
 

Com o intuito de avaliar a adesão ao evento, optou-se pelo tratamento estatístico através 

do programa Excel®, tendo por base a lista dos participantes inscritos, num total de 200.  

 

Ressalva-se que esta lista não corresponde ao número real de pessoas presentes, dado 

que várias se dirigiram aos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Felgueiras, sem 

que no entanto efectuassem a respectiva inscrição para o evento. 

 

No Gráfico 7, salienta-se que 62% dos participantes inscritos pertenciam ao sexo 

feminino e os restantes 38% ao sexo masculino.  
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Gráfico 7 - Distribuição dos participantes segundo o Género 

 
Através da observação do Gráfico 8, verificou-se que cerca de 84% dos inscritos no 

evento afirmaram não serem portadores de diabetes e 16% referiram ser portadores 

desta patologia. 

	  

Gráfico 8 - Distribuição dos participantes inscritos segundo patologia diabética associada. 

	  

Relativamente à proveniência dos participantes inscritos e de acordo com o critério do 

concelho de origem, observou-se que maioritariamente eram provenientes do concelho 

de Felgueiras com 146 participantes, seguindo-se Amarante com uma representatividade 

de 24 inscritos. Participação menos significativa, apresentam os concelhos de Lousada, 

Porto, Maia, Fafe, Guimarães e Paredes. Com ténue mas não menos importante, 

verifica-se a participação dos concelhos de Penafiel, Mondim de Bastos, Barcelos e 

Paços de Ferreira. Em suma, tivemos uma representatividade ao nível de 12 diferentes 

concelhos.  
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Quadro 3 - Distribuição dos participantes inscritos segundo a sua proveniência 

Concelhos	  
Felgueiras	   	  	   146	  
Penafiel	   	  	   1	  
Mondim	  de	  Bastos	   	  	   1	  
Barcelos	   	  	   1	  
Lousada	   	  	   9	  
Porto	   	  	   6	  
Maia	   	  	   2	  
Fafe	   	  	   2	  
Guimarães	   	  	   2	  
Paredes	   	  	   2	  
Paços	  de	  Ferreira	   	  	   1	  
Amarante	   	  	   24	  

 

Em relação à actividade profissional dos inscritos no evento, pode constatar-se através 

do Gráfico 9, que 76% dos participantes não referiram profissões relacionadas com a 

área da saúde, no entanto, realça-se que 24% afirmaram ser profissionais de saúde, o 

que reflectiu um interesse substancial por parte destes profissionais neste tipo de 

Comemorações. 
 

Gráfico 9 - Distribuição dos participantes inscritos segundo a área de actividade profissional 

	  

5.2.2. Avaliação dos Rastreios  
 

A realização dos rastreios foi seguida de um posterior tratamento dos dados, efectuado 

pelo grupo organizacional, pretendendo auferir os resultados da intervenção. Tratou-se 
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de uma actividade conjunta que permitiu articular 1º e 2º Ciclo de ensino da UCP - ICS, 

numa actividade desta abrangência.  

 

No dia do evento, promoveram-se sessões de educação para a saúde, com as temáticas 

abrangentes sobre hábitos de vida saudáveis, realizadas pelas alunas de Enfermagem, 

contando com a participação de várias pessoas interessadas. Estas intervenções tiveram 

como finalidade a prevenção, incentivando à criação de hábitos de vida saudáveis, 

diagnóstico e encaminhamento de situações, bem como sensibilizar as pessoas na 

adopção de comportamentos, atitudes e procedimentos salutares. Para a promoção 

destes comportamentos, foram também distribuídos folhetos informativos cedidos por 

vários laboratórios da indústria farmacêutica. 

 

Dos rastreios realizados, num total de 77 pessoas, resultaram 161 rastreios (30 

avaliações de tensão arterial, 70 avaliações da glicemia capilar e 61 avaliações do IMC).  

 

Através do Gráfico 10, pode observar -se que 53% das pessoas rastreadas pertenciam ao 

sexo feminino e os restantes 47% ao sexo masculino.	  	  

 
Gráfico 10 - Distribuição dos participantes rastreados segundo o género 

	  

Através do Gráfico 11, verifica-se, que os rastreios foram realizados maioritariamente 

no circuito da própria temática, sendo que 43% efectuou a avaliação da glicemia capilar, 

38% o cálculo do IMC e os restantes 19% a avaliação da tensão arterial.  
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Gráfico 11 - Caracterização do Tipo de Rastreio Efectuado 

	  

No decorrer dos rastreios de saúde foram efectuados ensinos individualizados de acordo 

com a tipologia de rastreio e realizadas sessões de educação para a saúde dirigida a 

grupos interessados. Todos os dados dos rastreios foram devidamente registados com o 

intuito de analisar o número de pessoas rastreadas e orientadas/encaminhadas para 

serviços de saúde da sua área de residência, nos casos de alterações detectadas.	  	  

	  

Através da análise do Quadro 4, verifica-se que 28,6% dos individuos sujeitos a 

rastreio, apresentavam valores de glicemia, tensão arterial e IMC alterados de acordo 

com as guidelines estipuladas, tendo sido informados, esclarecidos e orientados no 

sentido de recorrerem aos serviços de saúde da sua área de residência logo que lhes 

fosse possível. 

 
Quadro 4 - Rastreios Encaminhados 

	  	   Normal Encaminhados Total 

Tensão Arterial 13,7% (n=22) 5% (n=8) 19% (n=30) 

Pesquisa Glicemia 36 % (n=58) 7,5% (n=12) 43% (n=70) 

IMC 21,7% (n=35) 16,1% (n=26) 38% (n=61) 

Total 71,4% (n=115) 28,6% (n=46) 100% (n=161) 
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5.2.3.  Avaliação do Evento pelos Profissionais de Saúde  
	  

Para uma exacta avaliação desta actividade, “Coragem… Abrace a Diabete!” e com vista a 

uma contínua melhoria na organização e realização de futuros eventos, foi requerido aos 

profissionais de saúde, considerados peritos neste sector, o preenchimento de um breve 

questionário de avaliação da Comemoração (Anexo XVIII).  

 

Relativamente à avaliação do evento no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da 

Diabetes, constatou-se com base no presente Gráfico 12, que 81% dos profissionais de 

saúde classificaram o evento como “Muito Bom” e 19% de “Bom”.  
 

Gráfico 12 - Avaliação do Evento 

	  

No respeitante aos temas que estiveram envolvidos no evento, após a análise dos dados 

verificou-se que 52% dos profissionais de saúde classificaram os temas como “Útil” e 

48% de “Muito útil”.  

 

No que concerne, aos conteúdos apresentados, constatou-se que 86% dos profissionais 

de saúde classificaram os conteúdos de “ Muito útil” e 14% de “Útil”.  

 

Face a todo o supra exposto, conclui-se que o evento realizado no âmbito da 

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes, obteve uma excelente avaliação por parte 

dos profissionais de saúde, considerados peritos neste tipo de avaliações. 
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6. AVALIAÇÃO GLOBAL DO ESTÁGIO 
 

Numa fase de grandes constrangimentos e controvérsias ao nível sócio - económico, 

torna-se necessário e fundamental reflectir sobre as dificuldades que a população do 

nosso país atravessa e sobre eventuais estratégias que minimizem o impacto dos 

problemas de saúde que tendem a surgir. O planeamento em saúde emerge do decurso 

de uma transmutação, através do qual se pretende melhorar o futuro, tendo o presente 

como referência activa e o passado como referência comparativa. 

  

A capacidade para motivar uma população trata-se de uma árdua tarefa, exigindo dotes 

de uma grande criatividade, imaginação e muita paciência para aqueles que 

sistematicamente resistem à mudança.  

 

No decurso dos Módulos I e II, foram utilizados e desenvolvidos instrumentos e meios 

que permitiram desenvolver competências específicas, através dos conhecimentos 

facultados e pela aplicação dos mesmos. Neste percurso, a compreensão e resolução de 

problemas em situações novas, em contextos alargados e multidisciplinares, 

relacionados com a área de Especialização em Enfermagem Comunitária, esteve sempre 

presente.  

 

Foram demonstradas competências profissionais na integração de novos conhecimentos, 

o que culminou na realização do planeamento em saúde, labutando em torno de 

questões complexas inerentes a todo o processo de saúde, passando pela escolha de 

soluções e capacidade de emitir juízos em situações de informação limitada ou 

incompleta, que em várias fases esteve presente. As reflexões sobre as implicações e 

responsabilidades éticas e sociais, várias vezes figuraram durante o percurso efectuado, 

contudo, foram contornadas respeitando sempre o cariz ético da situação vigente. 
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A realização do diagnóstico de situação de saúde, foi exigente e complexo dada a 

abrangência geográfica inerente ao nível de três diferentes concelhos (Felgueiras, 

Lousada e Paços de Ferreira), bem como o elevado número utentes.  

 

Tendo em consideração que se tratavam de 6000 diabéticos inscritos, foram abrangidos 

neste diagnóstico 202 utentes com esta patologia, atribuindo este número às limitações 

de recursos temporais, humanos e financeiros. A parca colaboração por parte de alguns 

profissionais de saúde, também contribuiu para este reduzido número, dado que em 

algumas unidades de saúde era patente a baixa receptividade em colaborar com o estudo 

em curso.  

 

Graças ao esforço acrescido de todo o grupo de estágio, foi possível findar o diagnóstico 

de saúde com sucesso, mas claramente se denota, que com uma maior motivação e 

participação por parte dos profissionais de saúde deste ACES, seria possível atingir um 

número de diabéticos muito superior ao obtido. 

 

Cumprida esta etapa, cada elemento do grupo de estágio seguiu o seu percurso, em 

diferentes unidades de saúde do ACES. Esta decisão provocou alguma desmotivação, 

dado que após tão alargado e exaustivo trabalho no âmbito do diagnóstico de saúde, 

apenas se incidiu numa população, actuando em conformidade com uma necessidade 

específica, sugerindo uma actuação isolada e circunscrita.  

 

Sucede-se o Módulo II - Intervenção de Acordo com as Necessidades, que decorreu na 

ES de S. Jorge de Várzea. Nesta nova etapa, criou-se e implementou-se o projecto 

“Coma Bem, Viva Melhor!”, elencando-se a necessidade de contornar várias 

dificuldades que se apresentaram, levando à selecção de metodologias a adoptar para o 

planeamento e desenvolvimento das actividades. A acessibilidade aos utentes diabéticos 

e receptividade dos mesmos, pautou-se por uma preocupação vigente, dado o facto de 

ser uma população diabética com uma idade considerável e um elevado grau de 

analfabetismo.  
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Uma das barreiras residiu na identificação dos utentes diabéticos, devido ao facto dos 

contactos telefónicos estarem desactualizados, dificultando a dinamização da 

informação. Esta situação complexa, contornou-se através da alteração e adopção de 

novas estratégias, que permitiram aumentar a adesão da população diabética. Neste 

âmbito, surgiu a estratégica ideia da Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 

Como meio de divulgação de informação, foi colocado um cabaz de frutas na entrada da 

ES, utilizando-se assim, a curiosidade da população vigente. O que permitiu uma rápida 

divulgação da novidade, culminando na participação de um grande número de 

diabéticos e familiares presentes nas sessões de educação. 

 

Os utentes diabéticos inscritos na ES de S. Jorge de Várzea, manifestaram uma enorme 

receptividade às sessões de educação para a saúde, onde exteriorizaram sentimentos de 

compreensão no seio de pessoas com a mesma patologia, fruto de uma afeição de 

pertença, como se de uma micro - sociedade se tratasse, unidos e abraçados pela DM. 

Esta adesão adveio de uma boa escolha, utilização e racionalização das estratégias 

adoptadas. 

 

A Comemoração do Dia Mundial da Diabetes, evento intitulado por “Coragem… 

Abrace a Diabetes!”, exigiu grande dinamismo, perseverança e capacidade 

organizativa, sendo percorridas e utilizadas todo um conjunto de competências 

subjacentes ao Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.  

 

Todas as actividades inerentes a esta iniciativa, traduziram-se em grandes desafios e 

numa verdadeira escola de aprendizagem massiva. Desde os pedidos efectuados para os 

patrocínios; os convites aos palestrastes; os contactos e reuniões com os responsáveis 

pela Câmara Municipal de Felgueiras e Conselho Clínico do ACES Tâmega III – Vale 

do Sousa Norte; os panfletos; cartazes; telefonemas; estruturação do programa; coffe-

break; decoração; grupo musical; divulgação pela comunicação social, entre muitas 

outras questões. Todo este dinamismo culminou numa parceria comunitária vigente, 

activa e profissional, que reflectiu todo um conjunto de competências atribuídas a um 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.  
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No entanto, é de referir que surgiram alguns entraves e dificuldades, no que concerne a 

questões políticas, totalmente alheio ao trabalho desenvolvido, que se reflectiram no 

impasse de cedência do local para a realização do evento.  

 

A Comemoração do Dia Mundial da Diabetes decorreu de forma cadenciada, sendo 

considerada a “cereja no topo do bolo”, envolvido por um enorme sentimento de 

felicidade, percepcionando-se o impacto desta iniciativa inédita na cidade de Felgueiras, 

nos Paços do Concelho, com a presença de centenas de pessoas, num domingo frio de 

Novembro, e com tal abrangência manifestada. A cobertura do evento efectuou-se em 

directo, por parte de várias entidades da comunicação social, tais como a AARIS, a 

Rádio e o Semanário de Felgueiras (Anexo XIX), entre outras. Através da 

Comemoração do Dia Mundial da Diabetes foi possível marcar a diferença e permitir a 

toda a população uma reflexão consciente. 

 

Em suma, foram facultados conhecimentos, meios e instrumentos fundamentais que 

permitiram adquirir competências na área de Especialização em Enfermagem 

Comunitária, apresentando com orgulho as conclusões do trabalho realizado, assim 

como os conhecimentos e raciocínios subjacentes a todo o processo, quer a especialistas 

quer a não especialistas, de uma forma clara, concisa e sem ambiguidades. 

 

Esta etapa termina com um sentimento de missão cumprida, não só pelo trabalho 

realizado, como pelo reconhecimento positivo atribuído no final da implementação 

deste projecto e actividades inerentes, no âmbito do Mestrado em Enfermagem, com 

Especialização em Enfermagem Saúde Comunitária. 
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7. CONCLUSÃO 
 

O poema de Fernando Pessoa figurado em linha de pensamento, descreveu todo o 

sentimento e estado de espírito que esteve presente nas etapas de construção deste 

relatório e a postura face ao percurso efectuado. Quando o autor profere, “… É ter 

coragem para ouvir um 'não'. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que 

injusta.”, reflectem-se todas as dificuldades inerentes, sentimentos de impotência e na 

capacidade de permanecer firme e de ultrapassar todas as “…Pedras no caminho” que 

surgiram nesta caminhada e que reunidas culminaram nesta obra, intitulada de “…um 

castelo...”. 

 

Inerente a todo o processo, torna-se importante referir todas as barreiras e dificuldades 

associadas à realização dos Módulos I e II. Atendendo ao cronograma curricular tornou-

se imperioso reflectir acerca dos recursos temporais, dado os períodos de estágio serem 

muito circunscritos em função das exigências preconizadas.  

 

Uma outra limitação, inerente ao Módulo I, foi a inexistência de diagnósticos de 

situação de saúde efectuados no ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte, não 

permitindo nenhuma referência bibliográfica de apoio, acompanhado por uma baixa 

motivação por parte de alguns profissionais de saúde afectos ao local de estágio, que se 

mostraram pouco receptivos e colaborantes, durante a implementação dos formulários. 

 

Referente ao Módulo II – Intervenção de Acordo com as Necessidades, o facto da ES de 

S. Jorge de Várzea se apresentar numa fase de reestruturação a nível físico, funcional e 

organizacional, para a constituição de uma nova unidade funcional, tornou-se também 

numa barreira de acesso aos utentes, o que inicialmente dificultou a implementação do 

projecto “Coma Bem, Viva Melhor!”.  

 

Outra barreira residiu na identificação e localização dos utentes institucionalizados, 

dado não existir um registo no SINUS que permitisse a sua localização. Perante todos 



Relatório de Estágio____________________________________________________________________ 

	  

64	  

	  

estes factos, propõem-se de forma construtiva, um registo em sistema informático de 

localização dos utentes institucionalizados, o que permitiria um melhor acesso aos 

mesmos.  

 

Face a todas as dificuldades apresentadas, tornou-se imperioso a avaliação do 

desempenho e capacidade de transpor as barreiras anunciadas, tornando o relatório num 

reflexo de auto e hetero avaliação. Este documento permite espelhar todo um conjunto 

de competências científicas, metodológicas, profissionais, sociais, relacionais e éticas, 

mas também competências transversais, nomeadamente no âmbito da autonomia, 

iniciativa, criatividade, inovação, reflexão crítica e capacidade de decisão.  

 

A praxis constante, acompanhada pela reflexão e pela ligação à teoria é deveras 

enriquecedora, residindo sempre em potenciais situações de aprendizagem. Tendo em 

consideração este cariz, pretende-se que o Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária, seja agente activo de um conhecimento aprofundado incidindo nos 

serviços de saúde, entre os seus pares, junto do utente, família e comunidade, como 

detentor de competências reconhecidas como cuidador específico e direccionado.  

 

As expectativas foram superadas, tendo em consideração todo o trabalho desenvolvido e 

os resultados finais da implementação do projecto “Coma Bem, Viva Melhor!”, como 

propósito activo em resposta à necessidade detectada “Adesão ao regime terapêutico - 

Alimentação”.  

 

Através da implementação das sessões de educação para a saúde, actividade chave 

inerente a todo o processo, foi possível alcançar um indicador de actividade de 58,5%. 

Evidenciou-se também, uma média de conhecimentos adquiridos na ordem dos 46,9% e 

não obstante um indicador de resultado em 100% junto da população alvo, diabéticos 

inscritos na ES de S. Jorge de Várzea.  

Pode-se assim concluir, que estes valores contribuíram para ganhos em saúde, reflexo 

dos conhecimentos que foram adquiridos durante as sessões de educação para a saúde. 
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A actividade que se realizou no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Diabetes 

intitulada por “Coragem… Abrace a Diabetes!”, no dia 14 de Novembro de 2010, foi o 

culminar e o reconhecimento de todo o esforço efectuado em equipa. Este evento contou 

com 200 inscrições oficializadas até ao dia da Comemoração.  

 

Foram realizados na totalidade 161 rastreios, efectuados em estreita colaboração com as 

Alunas do 4º Ano de Licenciatura em Enfermagem do ICS - UCP, algo distinto pela 

articulação efectuada entre diferentes Ciclos de Ensino.  

 

Foi possível transmitir à população, profissionais de saúde e comunicação social, todo o 

trabalho desenvolvido no ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, mas principalmente 

enaltecer a profissão de Enfermagem, dotada de um perfil de competências específicas 

na área de Saúde Comunitária, capacitando para várias intervenções, produzindo ganhos 

em saúde.  

 

Na avaliação efectuada à actividade do Dia Mundial da Diabetes, por parte dos 

profissionais de saúde, considerados peritos neste âmbito, maioritariamente 

classificaram o evento, os conteúdos abordados e os temas apresentados de “Muito 

Útil”, “Muito Bom”e “Muito Útil”, respectivamente. Pode assim afirmar-se com 

satisfação que o trabalho desenvolvido, evidenciou o culminar das competências 

inerentes e preconizadas para o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.  

 

Os contributos para a população vigente foram positivos, desde a realização de um 

diagnóstico de situação de saúde no âmbito da diabetes, até à implementação e 

avaliação dos projectos inseridos na comunidade do respectivo ACES. A realização do 

evento no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Diabetes, dirigido a toda a 

comunidade, foi também considerada uma mais-valia direccionada a esta população. 

 

Propõem-se, no seguimento do trabalho desenvolvido, a realização de futuros trabalhos 

de monotorização desta população diabética, com o intuito de avaliar o impacto, a 

médio e a longo prazo, de todo o trabalho realizado. 
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Em suma, alcançaram-se os objectivos propostos e através deste relatório deu-se 

visibilidade às competências atingidas, aliado aos conhecimentos científicos e técnicos 

que a UCP proporcionou no âmbito do Mestrado em Enfermagem com Especialização 

em Enfermagem Comunitária. 
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“ Sem um pensamento directriz, o gesto da mão 

não tem sentido, ele é desumanizado; sem gestos 

de amor, sem uma mão estendida para aquele 

que sofre, os cuidados de enfermagem não têm 

razão de ser.” 
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0. INTRODUÇÃO 

A realização deste projecto insere-se no Curso de Mestrado em Enfermagem com 

Especialização em Enfermagem Comunitária, na unidade curricular Estágio de 

Enfermagem Comunitária, sob orientação dos Professores Norminda Magalhães e 

Paulo Alves. 

Um Projecto é “uma actividade que decorre num período de tempo bem 

delimitado, que visa obter um resultado específico e que contribui para a 

execução de um programa.” (Imperatori, 1986, p.86). 

Com o intuito de dar continuidade ao Planeamento em Saúde, iniciado no estágio 

anterior através do Diagnóstico de Saúde, intitulado por “Um Olhar Sobre a 

Diabetes Mellitus”, realizado aos utentes portadores da Diabetes Mellitus (DM), 

pretende-se nesta fase dar resposta às necessidades prioritários detectados, para 

uma intervenção que culmine em ganhos de saúde para a população do ACES 

Tâmega III – Vale do Sousa Norte, em específico os utentes portadores de DM 

inscritos na Extensão de Saúde de São Jorge de Várzea e duas IPSS (Instituições 

Particulares da Segurança Social), a definir. 

Esta unidade curricular, Módulo II – Intervenção de Acordo com as Necessidades, 

será em continuidade ao Diagnóstico de Saúde, e irá desenvolver -se ao longo do 

3.º Semestre do Curso, num total de 250 horas – 180 horas de contacto, 

correspondendo a 10 ECTS, de 6 de Outubro a 29 de Novembro de 2010.  

Este Módulo irá ter uma intervenção na necessidade detectada nomeadamente 

“Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação”, através da 

implementação do projecto “ Coma bem, Viva Melhor!”. 

 Foi demonstrado interesse, pela Enfermeira Tutora e também Vogal do 

respectivo ACES, Enfermeira Isabel Rocha, uma abordagem direccionada para 

uma população em específico que serão os utentes diabéticos da Extensão de  
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Saúde de São Jorge da Várzea, no entanto julgamos ser pertinente actuar também 

em outras Instituições (IPSS). 

De modo a tornar a leitura e a consulta elucidativa, apresento o enquadramento 

teórico para esta etapa; a população alvo; os objectivos gerais e específicos para o 

respectivo estágio. Serão também explanadas as actividades a realizar e 

respectivos indicadores de avaliação seguida de uma breve conclusão, bibliografia 

conferida e cronograma de actividades. Os objectivos delineados vão de encontro 

aos estipulados pelo Guia de Estágio, adaptado ao respectivo módulo.  

A metodologia utilizada para este trabalho foi descritiva e reflexiva, por ser a 

mais pertinente para a transmissão da informação de todo o percurso a 

desenvolver. Torna-se fundamental a pesquisa bibliográfica efectuada, uma vez que 

constituiu um suporte na operacionalização desta etapa. 

É de realçar, a possível alteração e adequação que alguns dos objectivos 

delineados e inerentes actividades a desenvolver ou das estratégias a utilizar. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O estágio em Enfermagem Comunitária, integrado no plano de estudos do Curso 

de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária visa a 

aquisição de competências instrumentais, interpessoais, profissionais e sistémicas 

que permitam identificar as principais necessidades do 

indivíduo/família/comunidade em contexto de proximidade, intervindo aos cinco 

níveis de prevenção de acordo com as necessidades detectadas.  

Ao longo da elaboração do Diagnóstico de Saúde, foram identificadas necessidades 

de saúde da população vigente, justificando a importância de intervir, não apenas 

junto dos utentes mas envolvendo a equipa de saúde multidisciplinar assim como 

outras parcerias da comunidade. 

O Módulo II – Intervenção de Acordo com as Necessidades, irá incidir numa das 

necessidades detectadas nomeadamente “Adesão ao regime terapêutico relacionado 

com a alimentação”. Será efectuada uma abordagem direccionada através do 

projecto “Coma Bem, Viva Melhor!”, para uma população em específico, já 

anteriormente mencionada. 

De acordo com a World Health Organization ( 2010), a DM é considerada uma 

doença crónica que afecta 220 milhões de pessoas em todo o mundo. Considerada 

uma das principais causas de morbilidade e de perda de qualidade de vida, causando 

uma elevada afluência a consultas e serviços de urgência e a alguns internamentos. 

Tendo por base estes factos, torna-se urgente adoptar medidas para combater o 

aparecimento de novos casos e monotorização precisa desta patologia evitando 

complicações graves, que a longo prazo se poderão traduzir num número elevado de 

mortes.  

De acordo com o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes 2009, na 

região do ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, regista-se uma prevalência de  
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diabéticos de 13.9%, vigorando no topo da lista de Portugal continental. Torna-se 

pertinente reflectir nesta realidade, assim como, em todos os outros factores que estão 

associados ao seu aparecimento.  

Cerca de um terço da população portuguesa tem diabetes ou encontra-se em 

situação de risco. De acordo com o Estudo da Prevalência da Diabetes em 

Portugal, 11,7% da população portuguesa é diabética. Mais 5,2% do total que em 

2006. O cenário torna-se ainda mais negro quando a estes números se juntam os 

do pré – diabetes. Um crescimento assustador na opinião unânime das entidades 

que desenvolveram o estudo, onde só a união de esforços pode travar o aumento 

descontrolado (Jordão, 2009).  

A International Diabetes Federation (2009) menciona não existir cura para a 

diabetes, mas refere a existência de tratamento eficaz; implica o acesso a 

aconselhamento médico com medicação adequada e adopção de estilos de vida 

que se traduzam em qualidade dos cuidados, no sentido de minimizar o risco de 

desenvolver complicações. Assim, o tratamento da diabetes assenta 

principalmente na educação dos indivíduos diabéticos sobre a sua doença (causas, 

evolução e complicações), alimentação, actividade física, medicamentos e 

rastreio. As pessoas diagnosticadas precocemente têm mais probabilidades de 

controlar a evolução da sua doença e minimizar as complicações.  

Para o utente diabético, o conhecimento significa “poder”, permitindo adoptar 

um estilo de vida mais saudável passando fortemente pelo nível de adesão ao 

regime alimentar. Assim sendo, o profissional de saúde deve fornecer ao diabético 

toda a informação pertinente sobre a sua patologia e consequentemente ajudar o 

mesmo a compreender e controlar a sua doença.  

 Indo de encontro às Teóricas de Enfermagem de Dorothea Orem nomeadamente, 

Teoria geral de Enfermagem - Teoria do Défice de Auto-Cuidado, expressa em 

três Teorias de Enfermagem relacionadas entre si, o enfermeiro é o profissional de 

saúde com conhecimentos e habilidades suficientes para poder identificar as 

dificuldades que os utentes podem apresentar (Peixoto 1996). 
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Assim sendo, para Orem, (1991, citada por George, 2000), o enfermeiro actua 

estabelecendo planos de acção com o utente, no sentido, de o motivar para o auto 

cuidado. Nesta parceria, o enfermeiro atende a factores internos e externos, que 

afectam a capacidade do utente para aderir ao auto – cuidado (sexo, idade, estado 

de desenvolvimento, saúde, factores sócio ambientais e culturais; aspectos 

relacionados com os serviços/cuidados de saúde e disponibilidade de recursos). 

Heisler (2005), resume o que se ambiciona em termos de auto-cuidado e auto- 

gestão numa doença crónica. Neste sentido é fundamental cumprir com o plano 

terapêutico a nível da toma de medicamentos, alimentação, exercício e 

actividades de auto-vigilância; conseguir integrar a patologia na vivência do 

quotidiano. 

Assim sendo e de acordo com, Bento (2008), a alimentação dos diabéticos deve 

ser tão equilibrada, variada e completa como a alimentação de qualquer indivíduo 

saudável, não existindo alimentos proibidos. Actualmente, já não se justifica 

encorajar os diabéticos a não comer hidratos de carbono. De facto, é importante 

que o diabético inclua na sua alimentação diária o consumo de frutos, hortícolas, 

cereais de grão inteiro e leguminosas, todos estes ricos em hidratos de carbono, 

mas igualmente ricos em fibras alimentares, vitaminas, minerais, antioxidantes e 

outras substâncias protectoras. 

Castro (2001, p.41), defende que:  

“ A alimentação diária é um factor essencial de boa saúde. Ela não deve 

conduzir a uma estrita dietética mas deve incitar-nos a uma verdadeira arte 

de sobreviver, com a preocupação de comer bem, de comer 

agradavelmente, de preferir a qualidade à quantidade, escolhendo a melhor 

maneira de preservar a saúde.”  

O presente autor indica-nos ainda, alguns erros alimentares facilmente detectados, 

como por exemplo:  
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- Alimentação rica em calorias (factor que é agravado por uma vida sedentária e 

stress);  

- Insuficiente consumo de lacticínios;  

- Excesso de gorduras resultantes de um consumo excessivo de carnes e dos mais 

variados enchidos (produtos ricos em ácidos gordos);  

- Elevado consumo de hidratos de carbono solúveis, que pode ocasionar 

perturbações na glicoregulação responsáveis pelo aparecimento da DM num 

indivíduo hereditariamente propenso a esta doença;  

- Insuficiente dieta alimentar em frutas e legumes;   

- Excesso de sal (as quantidades de sal diárias não deve ultrapassar as 5 

gramas/dia);  

- Má e inadequada distribuição das refeições;  

De acordo com Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal (2002) para termos uma real noção do que é uma 

alimentação racional e equilibrada, temos que fazer referência à Roda dos 

Alimentos, uma representação gráfica, criada pelos portugueses na década de 70 

no âmbito da campanha de Educação Alimentar através do slogan: “ saber comer 

é saber viver”, e que ajuda a saber combinar os alimentos que deverão fazer parte 

da alimentação diária.  

A vigente Roda dos Alimentos é constituída por sete grupos de alimentos de 

diferentes dimensões que indicam, a proporção de peso que cada um deles deve 

ter na alimentação. Cereais e derivados (4 a 5 porções); Tubérculos, Frutas e 

Hortícolas (3 a 5 porções); Lacticínios (2 a 3 porções); Carnes, pescada e ovos 

(1,5 a 4,5 porções); Leguminosas (1 a 2 porções); Gorduras e óleos (1 a 3 

porções). Não possuindo um grupo próprio, a água assume a posição central na 

actual Roda dos Alimentos, fazendo parte constituinte de quase todos os 

alimentos. Por ser um bem essencial, recomenda-se o seu consumo diário na 

ordem dos 1,5 a 3 litros.  
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) citada por Castro (2001), 

a situação nutricional derivativa da alimentação insuficiente, excessiva e 

desequilibrada, é um dos principais problemas de saúde. Um padrão alimentar 

saudável adaptado às exigências e culturas dos povos, tem que ter presentes as 

seguintes condições:  

- Ajuste do valor energético da alimentação às necessidades biológico, diferentes 

necessidades nas fases sucessivas do ciclo da vida, estatura, patologias associadas, 

actividade física e clima;  

- Distribuição repartida da comida necessária por várias refeições a intervalos de 

três horas e meia aproximadamente, com a ingestão de um primeiro almoço 

completo e equilibrado, atendendo a que um jejum nocturno não deve ultrapassar 

as 9 horas;  

- Equilíbrio entre os grupos alimentares nas proporções sugeridas pela Roda dos 

Alimentos;  

- Equilíbrio perfeito entre fontes alimentares de energia de acordo com o referido 

padrão nutricional ideal. De salientar que as calorias devem ser fornecidas na sua 

maior parte por alimentos ricos em hidratos de carbono e fornecedores de amido; 

as gorduras alimentares devem ser utilizadas com moderação, sendo 

inquestionável que a gordura mais saudável é o azeite;  

- Utilização de alimentos de boa qualidade higiénica;  

- Adopção de métodos de confecção culinárias simples, evitando a alteração das 

gorduras. As ementas deverão ir de encontro aos hábitos, tradições e patologias 

que possam estar presentes ou associadas.  

Dado isto, torna-se crucial uma actuação urgente direccionada aos utentes portadores 

de DM, passando por uma intervenção eficaz e precisa, respeitante à avaliação da ” 

Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação”. 
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De acordo com vários autores, tal como Jardim (2001, citado por Torres, Fernandes 

& Cruz, 2007), estes asseguram que o modelo mais satisfatório, no sentido de atingir 

melhores resultados na área de actuação para com utentes portadores de doenças 

crónicas e DM em específico, é o modelo educacional, dado ser incontestável a 

habilidade de orientação que tem o profissional de saúde de transmitir informações 

específicas sustentadas de conteúdo científico e técnico sobre a doença e respectivo 

tratamento, dado existir indicação que, quanto mais completa for a orientação e 

respectiva informação transmitida, melhor será a adesão ao tratamento. 

Estudos efectuados por Haynes (1979) & Ley (1988), citado por Sousa, Peixoto & 

Martins (2008), concluíram que os níveis de satisfação dos doentes estavam 

associados a vários aspectos relativos à consulta, principalmente com os aspectos 

afectivos (apoio emocional, compreensão); aspectos comportamentais (orientação e 

esclarecimento) e aspectos ligados à competência do próprio técnico. Os autores ao 

estudarem a satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde, verificaram uma 

relação clara entre a satisfação dos utentes e a sua adesão ao regime terapêutico 

estabelecido. 

Pretende-se assim actuar junto dos utentes diabéticos inscritos na Extensão de 

Saúde de São Jorge de Várzea, podendo assim intervir na necessidade detectada 

nomeadamente “Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação”, 

através da implementação do programa “ Coma Bem, Viva Melhor!”, levando a 

ganhos em saúde e a satisfação dos utentes, através do empowerment dos mesmos. 
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2.POULAÇÃO ALVO 

O módulo II será realizado no ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, na 

Extensão de Saúde S. Jorge de Várzea e IPSS. Terá inicio a de 6 de Outubro e 

término a 29 de Novembro de 2010, num total de 250 horas, 180 horas de 

contacto – 10 ECTS.  

Relativamente a este módulo será realizado um projecto de intervenção 

comunitária pertinente e avaliação do mesmo de acordo com as necessidades 

estabelecidas. As actividades a desenvolver ao longo do estágio, encontram-se 

esquematizadas no cronograma em anexo. (Anexo I) 

Através de dados fornecidos pela instituição, sabemos que a Extensão possui um 

total de 114 utentes diabéticos inscritos, destes 94 já recorreram à consulta de 

Enfermagem desde 2007, através de dados recolhidos no programa SAPE. 

No entanto este projecto, terá como população os utentes diabéticos inscritos na 

respectiva Extensão de Saúde e também utentes de duas IPSS do Concelho de 

Felgueiras. 

Devido a facto de ser um Centro de Saúde cujos diabéticos pertencem 

maioritariamente às “franjas etárias” e dado que o horário de encerramento da 

instituição é às 17 horas, torna-se difícil a disponibilidade dos utentes diabéticos 

em participar nas Sessões de Educação para a Saúde, o que poderá resultar numa 

baixa adesão ao programa “Coma Bem, Viva Melhor!”. 

Ao incidir nesta população, pretendo adquirir e aprofundar competências para a 

prestação de cuidados especializados ao indivíduo, famílias e comunidade, 

intervindo aos cinco níveis de prevenção de acordo com as necessidades 

detectadas. 
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3. RECURSOS E HORIZONTES TEMPORAIS 

O Módulo II – Intervenção de Acordo com as Necessidades, será realizado no 

ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, na Extensão de Saúde S. Jorge de 

Várzea e Centros de Dia e Lares da região. O estágio decorrerá de 6 de Outubro a 

29 de Novembro de 2010, num total de 250 horas, 180 horas de contacto – 10 

ECTS.  

Segundo Imperatori & Giraldes (1993), planear em saúde é um processo contínuo, 

onde se tenta racionalizar da melhor forma os recursos que são escassos, de forma 

a resolver o maior número de problemas em saúde, com o mínimo custo e uma 

eficácia máxima. Torna-se assim importante o planeamento em saúde, dado ser 

necessário intervir nas causas dos problemas, uma vez que uma intervenção 

pontual resolve apenas o problema naquele momento mas não controla o seu 

reaparecimento no futuro.  

Para a realização desta etapa, será fundamental a colaboração de todos os 

profissionais da respectiva Extensão de Saúde, o que poderá ser mais um entrave 

para a execução deste projecto, dado que se trata de uma instituição em fase de 

remodelação, comportando apenas 1 Enfermeira, 1 Assistente Técnica e 1 

Assistente Operacional, o que diminui substancialmente a afluência de utentes ao 

respectivo local. Face a estes factos será necessária uma minuciosa coordenação 

de recursos aos mais variados níveis. 
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4. FIXAÇÃO DE OBJECTIVOS  

Segundo Tavares (1992), a formulação dos objectivos devem ter presentes cinco 

elementos na sua elaboração, desde a natureza da situação desejada; os critérios 

de sucesso ou de fracasso; a população - alvo do projecto; a zona de aplicação do 

processo e o tempo em que deverá ser atingido. Todos estes elementos devem 

portanto estar devidamente especificados na formulação dos objectivos, devendo 

figurar de modo interdependente e sequencial, resultando numa hierarquia dos 

objectivos gerais e específicos. 

Os objectivos expostos irão de encontro aos preconizados no Guia de Estágio 

fornecido pela Universidade Católica Portuguesa, no âmbito do Mestrado em 

Enfermagem com Especialização em Saúde Comunitária.  

Serão delineados também, os objectivos operacionais ou metas, que segundo 

Tavares (1992) reproduzem a dinâmica da própria equipa de trabalho definindo as 

actividades e resultados desejados com a sua execução. 

Os objectivos específicos tornam-se assim mensuráveis e plausíveis com a 

elaboração de indicadores de resultado ou de impacto, que medem as alterações 

verificadas na resolução do problema. 

 De acordo com Imperatori & Giraldes (1993) estes indicadores de resultado, 

permitem avaliar as intervenções a médio e a longo prazo. A curto prazo é 

possível fazer uma apreciação, através dos indicadores de processo ou actividade. 

No entanto serão recolhidos indicadores de resultado no final de cada sessão 

“Coma Bem, Viva Melhor!”, através da aplicação de uma Ficha de Diagnóstico 

Inicial e uma Ficha de Avaliação Final, o que permitirá saber quais os 

conhecimentos adquiridos após cada sessão. 
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Para Tavares (1992) os indicadores de processo, tal como o nome indica, 

permitem quantificar as actividades em relação à ordem de consecução de metas, 

contribuindo estas para que os objectivos sejam atingidos. 

O impacto de algumas estratégias de educação para a saúde, vêm descritos em vários 

estudos, como sendo benéfico para o comportamento dos indivíduos portadores da 

DM, assim como, para a evolução da doença Ribas (2009). 

Assim sendo, e de acordo com o autor, várias estratégias serão adoptadas para o 

sucesso da implementação e execução das sessões de educação para a saúde. 

 

Em suma, o Módulo II – Intervenção de Acordo com as Necessidades, irá incidir 

na necessidade detectada “Adesão ao regime terapêutico relacionado com a 

alimentação”, onde serão efectuadas sessões de educação para a saúde em grupo, 

uma abordagem direccionada para os utentes diabéticos inscritos na Extensão de 

Saúde de São Jorge da Várzea e utentes diabéticos e não diabéticos das IPSS, algo 

que permitirá um maior dinamismo e troca de experiências entre os utentes e seus 

familiares. 

 

4.1.Objectivo Geral 

Segundo Proença (1989), os objectivos gerais indicam aspectos mais abrangentes 

dos resultados de aprendizagem. Além disso, devem definir-se com um verbo que 

exprima o nível de generalidade que se pretende e incluir em cada objectivo um 

resultado de aprendizagem.  

Assim o objectivo geral do projecto de intervenção comunitária deste Módulo II – 

Intervenção de Acordo com as Necessidades, nomeadamente na “Adesão ao 

regime terapêutico relacionado com a alimentação”, será:  

 

� Promover uma alimentação saudável aos utentes diabéticos inscritos na 

Extensão de Saúde de São Jorge de Várzea, do ACES Tâmega III- Vale do 

Sousa Norte. 
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4.2.Objectivos Específicos 

 Segundo Proença (1989), os objectivos específicos são definidos em função de 

um objectivo geral. Devem ser formulados em termos operacionais, ou seja, em 

termos de comportamentos observáveis. As condutas específicas exigidas não 

podem exigir operações mentais de um nível cognitivo mais elevado do que o 

nível definido no objectivo geral. Devem ser pertinentes, claros, precisos e 

principalmente tradutores do comportamento desejado. (Quadro 1). 

 

4.3. Actividades e Estratégias a Desenvolver 

Ao longo deste Módulo está inerente a execução de actividades que são atribuídas ao 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, que segundo Rodrigues, 

Pereira & Barroso (2005, p.74) passam pela: 

“ (…) Identificação da situação de saúde da população e dos recursos 

cliente/ família e comunidade; a criação e o aproveitamento de 

oportunidades para promover estilos de vida saudáveis identificados 

(…)”. 

Na realização de acções de educação para a saúde, é pretendida a aquisição de 

conhecimentos que permitam a adopção de hábitos e comportamentos promotores 

não só do controle metabólico, mas também da aquisição de condições psicológicas e 

sociais para a adopção de um estilo de vida saudável que se incute e recomenda a 

uma pessoa com DM. Uma inadequada monotorização da diabetes representa uma 

ameaça social e financeira para qualquer economia, mas principalmente malefícios 

em larga escala para o próprio indivíduo portador desta doença, de acordo com 

Torres (2007, citando Rocha 2001). 

Assim sendo as estratégias a desenvolver neste Módulo II, integradas nas sessões de 

educação para a saúde “Coma Bem, Viva Melhor!”, serão: 
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� Realização de um jogo interactivo com os utentes diabéticos sobre a 

interpretação da Roda dos Alimentos (actividade “quebra gelo”). A cada 

utente será pedida a sua identificação, e efectuada a questão: “ Qual o seu 

alimento preferido?”. De seguida, irá ser efectuada a localização do 

respectivo alimento na Roda e a sua respectiva porção a consumir, tendo 

em conta a velha máxima: “O fruto proibido é o mais apetecido!”; 

� Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico inicial para avaliação de 

conhecimentos dos utentes; 

� Apresentação da sessão “Coma Bem, Viva Melhor!” e em simultâneo, 

visualização de vários alimentos já pesados e contabilizados, de acordo 

com as porções e quantidades recomendadas, assim como a interpretação 

dos rótulos alimentares; 

 
� Realização de uma Ficha de Avaliação final relativa aos conteúdos 

expostos na sessão de educação para a saúde. 
 

Será também organizada a Comemoração do Dia Mundial da Diabetes, uma 

iniciativa em parceria com a Universidade Católica Portuguesa; ACES Tâmega 

III – Vale do Sousa Norte e Câmara Municipal de Felgueiras. 

 

Após identificadas as necessidades específicas do utente com DM e as 

necessidades individuais de formação do mesmo, pretende-se assim implementar 

um projecto de intervenção intitulado “Coma Bem, Viva Melhor!”, promovendo 

acções programadas de informação e demonstração, tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida do utente. 

Tendo em consideração a especificidade deste módulo, acrescenta-se aos 

objectivos específicos anteriores, outros específicos inerentes, que permitem, 

tornar mais esclarecedor as actividades a serem desenvolvidas, bem como os  
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objectivos operacionais /metas inerentes aos mesmos. Uma meta não passa de um 

objectivo quantificado e qualificado. Enunciar uma meta é assinalar o quanto se 

deseja alcançar cada objectivo e a qualidade com que se quer alcançar. As metas 

devem ser realistas levando em conta os meios existentes, as barreiras de 

execução que por vezes se prendem com a escassez de recursos, nomeadamente, 

recurso temporal, pessoal e material. Todas as actividades a desenvolver no 

estágio, estarão explanadas na sequência da descrição do mesmo. (Quadro 1)
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Quadro 1 – Esquematização das intervenções  

Objectivo Específico Objectivo Operacional / 
Meta 

Objectivos da sessão Estratégias Indicador de 
Actividade 

Indicador de Resultado 

 
Eliminar hábitos 

alimentares errados no que 
concerne às porções 
alimentícias aos utentes 
diabéticos que frequentem 
a sessão de educação para 

a saúde 

 
Que pelo menos 50% dos utentes 
diabéticos que frequentem as 

sessões de educação para a saúde 
na Extensão de Saúde de S. Jorge 

de Várzea adquiram 
conhecimentos sobre alimentação 
saudável até ao final da Sessão. 

 

 
 
- Ensinar aos utentes 
diabéticos regras 
alimentares saudáveis;  
 
 
 
- Elucidar os utentes 
diabéticos acerca da 
importância de revisão 
dos conhecimentos 
adquiridos ou cimentados 
durante a sessão. 

-Realização de um jogo interactivo 
com os utentes sobre a interpretação 
da Roda dos Alimentos 
(Actividade ”quebra gelo”); 
 
 -Realização de uma Ficha de 
Diagnóstico; 
 
- Elucidar e esclarecer sobre regras 
alimentares saudáveis e cuidados 
fitoterapêuticos, adequadas à patologia 
diabética; 
 
- Realização de uma Ficha de 
Avaliação acerca dos conteúdos 
abordados na sessão de educação para 
a saúde. 

 
(N º de utentes diabéticos 
que participaram nesta 
actividade sobre o nº total 
de utentes diabéticos que 

tiveram acesso à 
informação) X 100 

 

 
(Nº de utentes diabéticos que 
adquiriram conhecimentos 
acerca da alimentação 

saudável através de menção 
positiva sobre o nº total de 
utentes diabéticos que 
participaram) X100 

 
 

Que pelo menos 50% dos utentes 
diabéticos que frequentem as 

sessões de educação para a saúde 
nas IPSS adquiram 

conhecimentos sobre alimentação 
saudável até ao final da Sessão. 

 
 

 
(N º de utentes diabéticos 
que participaram nesta 
actividade sobre o nº total 
de utentes diabéticos que 
tiveram acesso à 
informação) X 100 

 
 (Nº de utentes diabéticos com 
menção positiva sobre o nº 
total de utentes diabéticos que 
realizaram a avaliação) X100 

 
Ajustar os horários 
recomendados das 

refeições e periodicidade 
das mesmas aos utentes 
diabéticos que frequentem 
a sessão de educação para 

a saúde 

Que pelo menos 50% dos utentes 
diabéticos que frequentem as 

sessões de educação para a saúde 
na Extensão de Saúde de S. Jorge 

de Várzea, adquiram 
conhecimentos sobre horários 
recomendados das refeições e 
periodicidade dos mesmos até ao 

final da Sessão. 

 
- Ensinar aos utentes 
diabéticos os horários 
recomendados das 
refeições e periodicidade 
dos mesmos até ao final 
da sessão.  
 
 
- Elucidar os utentes 
diabéticos acerca da 
importância de revisão 
dos conhecimentos 
adquiridos ou cimentados 
durante a sessão. 

 
 
- Elucidar e esclarecer sobre a 
importância da periodicidade das 
refeições adequadas. 
 
 
 
 
 
- Realização de uma ficha de avaliação 
acerca dos conteúdos expostos na 
sessão de educação para a saúde. 

 
(Nº de Utentes diabéticos 
que participaram nesta 
actividade sobre o nº total 
de utentes diabéticos que 

tiveram acesso à 
informação) X100 

 
(Nº de utentes diabéticos que 
adquiriram conhecimentos 
acerca da alimentação 
saudável através menção 
positiva sobre o nº total de 
utentes diabéticos que 
participaram) X100 

Que pelo menos 50% dos utentes 
diabéticos que frequentem as 

sessões de educação para a saúde 
das IPSS, adquiram 

conhecimentos sobre horários 
recomendados das refeições e 
periodicidade dos mesmos até ao 

final da Sessão. 

 
(N º de utentes diabéticos 
que participaram nesta 
actividade sobre o nº total 
de utentes diabéticos que 
tiveram aceso à 
informação) X 100 

 
(Nº de utentes diabéticos com 
menção positiva sobre o nº 
total de utentes diabéticos que 
realizaram a avaliação) X100 
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Quadro 2 – Esquematização das actividades do projecto de Intervenção na 

Extensão de Saúde de S. Jorge de Várzea

Actividade Dirigido a Realizado 
por 

Quando Onde Como Objectivo s a 
atingir 

Avaliação 

 
Jogo 

interactivo 
sobre a 

interpretação 
da roda dos 
alimentos e 
realização de 
uma ficha de 
diagnóstico. 

 
Utentes  que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
na Extensão 
de Saúde de 
S. Jorge de 
Várzea  

 
1 

Enfermeira 
 

 
22,27,29 
de 

Outubro; 
3,5 de 

Novembro 
2010 
 

Sala de Espera 
da Extensão de 
Saúde de S. 

Jorge de Várzea  

 
15 min. para realizar 
um jogo interactivo 
com os utentes sobre 
a interpretação da 
roda dos alimentos 
(Actividade ”quebra 

gelo”) e 
preenchimento da 
ficha de diagnóstico 
para avaliação de 
conhecimentos 

 
Alertar os 

utentes para as 
regras implícitas 
na roda dos 
alimentos para 
sejam capazes 
de eliminar 
hábitos 

alimentares 
incorrectos. 

 
Nº de utentes 
diabéticos a 
participar no 
jogo a dividir 

pelo 
Nº total de 
utentes 

diabéticos, a 
multiplicar 
por 100 

Elucidar e 
esclarecer 
sobre regras 
alimentares e 
fitoterapêuticas 
saudáveis, 
adequadas à 
patologia 
diabética, 

através de uma 
apresentação 
em Power 
Point. 

Utentes  que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
na Extensão 
de Saúde de 
S. Jorge de 
Várzea  

 
1 

Enfermeira 
 

 
22,27,29 
de 

Outubro; 
3,5 de 

Novembro 
2010 
 

 
Sala de Espera 
da Extensão de 
Saúde de S. 

Jorge de Várzea  

 
15 min. para  elucidar 
e esclarecer sobre 
regras alimentares e 
fitoterapêuticas 

saudáveis, adequadas 
à patologia diabética, 
através de uma 
apresentação em 
Power Point. 

 
Alertar os 

utentes para as 
regras 

alimentares e 
fitoterapêuticas 
saudáveis  

 
(Nº de utentes 
diabéticos que 
participaram 

nesta 
actividade 
sobre o nº 
total de 
utentes 

diabéticos) 
X100 

 
Realização de 
uma ficha de 
avaliação 
acerca dos 
conteúdos 
expostos na 
sessão de 

Educação para 
a Saúde. 

Utentes  que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
na Extensão 
de Saúde de 
S. Jorge de 
Várzea  

 
1 

Enfermeira 
 

22,27,29 
de 

Outubro; 
3,5 de 

Novembro 
2010 
 

 
Sala de Espera 
da Extensão de 
Saúde de S. 

Jorge de Várzea  

 
15 min para a 

realização da ficha de 
avaliação.  

 
Elucidar os 
utentes 
diabéticos 
acerca da 

importância de 
revisão dos 

conhecimentos 
adquiridos ou 
cimentados 

durante a Sessão  

 
(Nº de utentes 
diabéticos que 
participaram 

nesta 
actividade 
sobre o nº 
total de 
utentes 

diabéticos) 
X100 

 
Correcção da 
ficha de 
avaliação 
acerca dos 
conteúdos 
expostos na 
sessão de 

Educação para 
a Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

Utentes  que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
na Extensão 
de Saúde de 
S. Jorge de 
Várzea 

 
 
1 

Enfermeira 
 

 
22,27,29 
de 

Outubro; 
3,5 de 

Novembro 
2010 
 

 
Sala de Espera 
da Extensão de 
Saúde de S. 

Jorge de Várzea  

 
15 min para 

correcção da ficha de 
avaliação. 

 
Que pelo menos 
50% dos utentes 
diabéticos que 
frequentem as 
Sessões de 

Educação para a 
Saúde, atinjam 
menção positiva 
na ficha de 
avaliação 

aplicada no final 
da sessão 

 
(Nº de utentes 
diabéticos 
com menção 
positiva sobre 
o nº total de 
utentes 

diabéticos que 
realizaram a 
avaliação) 
X100 
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Quadro 3 – Esquematização das actividades do projecto de Intervenção nas 

IPSS  

Actividade Dirigido a Realizado 
por 

Quando Onde Como Objectivo s a 
atingir 

Avaliação 

 
Jogo 

interactivo 
sobre a 

interpretação 
da roda dos 
alimentos e 
realização de 
uma ficha de 
diagnóstico. 

 
Utentes que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
nas IPSS 

 
1 

Enfermeira 
 

 
 12 e 19 
de 

Novembro 
2010 
 

 
Sala de 

Convívio da 
IPSS 

 
2 horas para realizar 
um jogo interactivo 
com os utentes sobre 
a interpretação da 
roda dos alimentos 
(Actividade ”quebra 

gelo”) e 
preenchimento da 
ficha de diagnóstico 
para avaliação de 
conhecimentos 

 
Alertar os 

utentes para as 
regras implícitas 
na roda dos 
alimentos para 
sejam capazes 
de eliminar 
hábitos 

alimentares 
incorrectos. 

 
Nº de utentes 
diabéticos a 
participar no 
jogo a dividir 

pelo 
Nº total de 
utentes 

diabéticos, a 
multiplicar 
por 100 

 
Elucidar e 
esclarecer 
sobre regras 
alimentares e 
fitoterapêuticas 
saudáveis, 
adequadas à 
patologia 
diabética, 

através de uma 
apresentação 
em Power 
Point. 

 
Utentes que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
nas IPSS 

 
1 

Enfermeira 
 

 
12 e 19 de 
Novembro 
2010 
 

 
Sala de 

Convívio da 
IPSS 

 
45 minutos para  

elucidar e esclarecer 
sobre regras 
alimentares e 
fitoterapêuticas 

saudáveis, adequadas 
à patologia diabética, 
através de uma 
apresentação em 
Power Point. 

 
Alertar os 

utentes para as 
regras 

alimentares e 
fitoterapêuticas 
saudáveis  

 
(Nº de utentes 
diabéticos que 
participaram 

nesta 
actividade 
sobre o nº 
total de 
utentes 

diabéticos) 
X100 

 
Realização de 
uma ficha de 
avaliação 
acerca dos 
conteúdos 
expostos na 
sessão de 

Educação para 
a Saúde. 

 
Utentes que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
nas IPSS 

 
1 

Enfermeira 
 

 
12 e 19 de 
Novembro 
2010 
 

 
Sala de 

Convívio da 
IPSS 

 
2 horas para a 

realização da ficha de 
avaliação.  

 
Elucidar os 
utentes 
diabéticos 
acerca da 

importância de 
revisão dos 

conhecimentos 
adquiridos ou 
cimentados 

durante a Sessão  

 
(Nº de utentes 
diabéticos que 
participaram 

nesta 
actividade 
sobre o nº 
total de 
utentes 

diabéticos) 
X100 

 
Correcção da 
ficha de 
avaliação 
acerca dos 
conteúdos 
expostos na 
sessão de 

Educação para 
a Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utentes  que 
frequentem 
as sessões de 
educação 
para a saúde 
nas IPSS 

 
 
1 

Enfermeira 
 

 
12 e 19 de 
Novembro 
2010 
 

 
Sala de 

Convívio da 
IPSS 

 
15 min para 

correcção da ficha de 
avaliação. 

 
Que pelo menos 
50% dos utentes 
diabéticos que 
frequentem as 
Sessões de 

Educação para a 
Saúde, atinjam 
menção positiva 
na ficha de 
avaliação 

aplicada no final 
da sessão 

 
(Nº de utentes 
diabéticos 
com menção 
positiva sobre 
o nº total de 
utentes 

diabéticos que 
realizaram a 
avaliação) 
X100 
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5. LIMITAÇÕES DO PROJECTO 

As principais barreiras de execução e implementação deste projecto prendem-se 

com a escassez de recursos, nomeadamente, recurso temporal; material e pessoal 

(a Extensão de Saúde suporta apenas 1 Enfermeira, 1 Assistente Técnica e 1 

Assistente Operacional), não existindo nenhum Médico, o que diminui 

substancialmente a afluência de utentes à respectiva Extensão. A referida 

instituição ficou recentemente sem os dois médicos que dispunha, encontrando-se 

actualmente em fase de reconfiguração. 

No entanto este projecto terá como população os utentes diabéticos inscritos na 

respectiva Extensão de Saúde, devido a facto de ser um Centro de Saúde cujos 

diabéticos pertencem maioritariamente às “franjas etárias”, tratam-se de utentes 

jovens adultos activos e utentes idosos dependentes de seus cuidadores informais 

e familiares. Dado que o horário de encerramento da instituição é às 17 horas, 

torna-se difícil a disponibilidade dos utentes diabéticos em participar nas Sessões 

de Educação para a Saúde. 

No entanto face às necessidades latentes da comunidade, foi solicitada também a 

realização das Sessões “Coma Bem, Viva Melhor!” ao nível das IPSS locais. 

No entanto apresenta-se mais uma limitação para a realização deste projecto, o 

facto de os utentes da referida Extensão não apresentarem nenhum dado no 

sistema informático SINUS a referir qual a IPSS onde o utente se encontra ou 

qual a entidade de Serviço de Apoio Domiciliário. 

Para a execução deste projecto, é fundamental a colaboração de todos os 

profissionais da Extensão de Saúde (onde apenas posso contar com a colaboração 

da única Enfermeira do local, estando esta já suficientemente sobrecarregada com 

as suas actividades inerentes) o que poderá ser mais um entrave para a execução 

deste projecto caso não se realize uma minuciosa coordenação de recursos. 
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Para uma assídua participação dos utentes diabéticos da Extensão nas actividades, 

haverá o cuidado de agendar as Sessões de Educação para a Saúde e actividades 

inerentes em consonância com horários flexíveis. Dada à baixa afluência de 

diabéticos à respectiva Extensão de Saúde, serão efectuados contactos telefónicos 

para o agendamento das Sessões. 

Para a realização das Sessões nas IPSS, será realizado um contacto prévio com os 

respectivos órgãos da direcções, efectuado agendamento para a actividade e 

também verificada a viabilidade dos utentes a poderem responder à Ficha de 

Diagnóstico Inicial e Ficha de Avaliação Final, no entanto todos os utentes com 

viabilidade ou não poderiam estra presentes na sessão. 

No que concerne às questões éticas, ter-se-á em consideração, o consentimento de 

cada utente em participar nas Sessões de Educação.  

Outra das limitações prende-se com a questão temporal, este Módulo tem uma 

curta duração, o que condiciona consideravelmente a realização deste Projecto de 

Intervenção, incutindo de forma defensiva a regulação precisa e consciente dos 

indicadores estipulados, assim como uma minuciosa coordenação entre vida 

profissional, pessoal e académica. 
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6. CONCLUSÃO 

Ao longo deste projecto de estágio definiram-se os objectivos gerais e específicos; 

as actividades que se pretendem realizar e desenvolver, assim como os objectivos 

operacionais; indicadores de processo e de resultado que se esperam 

hipoteticamente atingir no final desta meta, possibilitando assim organizar e 

estruturar o trajecto a percorrer. 

No entanto este é um longo caminho a percorrer, percurso esse que ainda não 

começou, e que sofrerá alterações, aperfeiçoamentos tendo em vista o 

desenvolvimento e consolidação de conhecimentos e competências no domínio da 

Enfermagem Especializada em Saúde Comunitária. 

 Salvaguardo, que as alterações do projecto “ Coma Bem, Viva Melhor!” serão 

transmitidas aos Professores Norminda Magalhães e Paulo Alves, assim como à 

Enfermeira Isabel Rocha.  

Será um percurso difícil, com obstáculos e limitações da mais variada ordem, mas 

que se tentarão ultrapassá-los de modo a atingir os objectivos propostos.    

Este projecto, tal como foi referido no início, não é um guia rígido e estático mas 

antes um conjunto de directrizes flexíveis e dinâmicas, sujeitas a constantes 

alterações e reformulações, de acordo com as necessidades e oportunidades que 

possam surgir no desenvolvimento do estágio.  

Ao longo deste percurso espero o desenvolvimento de competências científicas, 

metodológicas profissionais, sociais, relacionais e éticas, mas também 

competências transversais, tais como a da autonomia, iniciativa, criatividade, 

inovação, reflexão crítica e tomada de decisão. Assim sendo, o caminho faz-se 

caminhando… vamos iniciar esta caminhada!  
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ANEXO I 

 

Cronograma de Actividades do Módulo II 



 

 

Cronograma de Actividades do Módulo II 

 Módulo II 

MÊS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

ACTIVIDADES      

Caracterização dos utentes diabéticos da Extensão de Saúde de 
São Jorge de Várzea; 

     

E
n
tr
eg
a
 d
o
 R
el
a
tó
ri
o
 Elaboração do Projecto de Intervenção; 

      

Apresentação do Projecto à Tutora e Vogal do ACES Tâmega 
III – Vale do Sousa Norte e Professores da UCP; 

      

Intervenção na comunidade; 
      

Implementação das Sessões de Educação para a Saúde “Coma 
Bem, Viva Melhor!”; 

      

Apresentação dos resultados das intervenções realizadas, aos 
elementos ao orientador e tutora do Estágio; 

      

Organização da Comemoração do Dia Mundial da Diabetes na 
Câmara Municipal de Felgueiras 
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ANEXO II - HORÁRIOS DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horário Mês de Outubro            

 
Dias de Estágio 

Outubro 

4 6 7 8 13 14 15 20 21 22 25 27 28 29 

Liliana Vasconcelos 9h 

12.30h 

9h 

20h* 

9h 

14.30h 

9h 

20h** 

9h 

17h 

9h 

14h 

9h 

20h** 

9h 

20h* 

11h 

14.30h 

10h 

19h* 

9h 

12h 

9h 

19h 

9h 

14.30h 

9h 

20h* 

Total 3,5h 11h 5,5h 11h 8h 5h 11h 11h 3,5h 9h 3h 10h 5,5h 11h 

  

 

* Após o encerramento da Extensão de Saúde de São Jorge de Várzea, dou continuidade ao estágio na Sede em Felgueiras/ 

Organização para Comemoração do Dia Mundial da Diabetes   

** Consulta Externa do Hospital Padre Américo, apoio da Enfª Anabela 

 

 

Total de horas 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Qualquer alteração do horário será comunicada.  

Outubro 108 Horas 

Novembro  



 

Horário Mês de Novembro      

      

 
Dias de 

Estágio 

Novembro 

2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 19 24 25 26 

Liliana 

Vasconcelos 

9h 

12h* 

9h 

20h* 

12.30h 

20h* 

9h 

20h* 

9h 

12.30h* 

9h 

13h* 

9h 

20h* 

9h 

14h 

9h 

20h* 

15h 

20h* 

9h 

20h* 

9h 

17h 

9h 

17h 

9h 

14h 

9h 

17h 

Total 3h 11h 7,5h 11h 3.5h 4h 11h 5h 11h 5h 11h 8h 8h 5h 8h 

  

*Estágio e Organização do Evento Dia Mundial da Diabetes   

 

 

 

Total de horas presenciais para o Estágio Módulo II: 180 horas 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Qualquer alteração do horário será comunicada.  

Outubro 106 Horas  

Novembro 112 Horas 

TOTAL 218 Horas Presenciais 
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Formulário 
 
 

Local de contacto:_______________________                 Nª__________ 
 
 
 

I – Caracterização Social/Económica/Demográfica 
 
 
 
 

1 - Sexo:                                                                    2 – Idade (em anos): 
 
 

Masculino  
Feminino  

 
 

 
3 Estado Civil:                                                      4- Número do Agregado Familiar: 
           

 
Solteiro/a  
Casado/a  
União de facto  
Divorciado/a  
Separado/a  
Viúvo/a  
 
 
 
5 – Tipo de Família: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      18 - 28        49 - 58  
      29 - 38       59 - 68  
      39 - 48           ≥ 69  

   1  
   2  
   3  
   4  
   5  
≥ 6  

Unipessoal  Alargada  
Díade nuclear  Reconstituída  
Nuclear  Monoparental  
Binuclear  Coabitação  
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6 - Notação Social da Família (Graffar Adaptado) 
 

G
R

A
U

S 

PROFISSÃO INSTRUÇÃO ORIGEM DO RENDIMENTO FAMILIAR TIPO DEHABITAÇÃO LOCAL DERESIDÊNCIA 
PONTUAÇÃO 

POSIÇÃO SOCIAL 
C/5 itens C/4 itens C/3 itens 

1 

- Grandes industriais e comerciantes. 

- Gestores de topo do sector público ou privado (> 500 empregados) 

- Professores Universitários (com Doutoramento) 

- Brigadeiro/General/Marechal 

-Profissões liberais de topo 

-Altos dirigentes políticos       

- Licenciatura 

- Mestrado 

- Doutoramento 

- Lucros de empresas, de 

propriedades 

- Heranças 

-Rendimentos profissionais de 

elevado nível 

- Casa ou andar luxuoso, 

espaço c/ máximo de 

conforto 

- Zona residencial 

elegante 
 

5 

 

 

 

9 

 

 4 

 

 

 

 7 

3 

I 

CLASSE 

ALTA 

DATA __/__/__ 

2 

- Médios Industriais e Comerciantes 

- Dirigentes de médias empresas 

- Agricultores/Proprietários 

- Dirigentes intermédios e quadros técnicos do sector público ou 

privado 

- Oficiais das Forças Armadas 

- Profissões liberais 

- Professores Ens. Básico 

- Professores Ens. Secundário - Professores Universitários 

(S/Doutoramento) 

-Bacharelato ou 

Curso Superior 

c/duração ≤ 3 

anos 

- Altos vencimentos honorários (≥10 

vezes o salário mínimo nacional) 

- Casa ou andar bastante 

espaçoso e confortável 

- Bom Local 
 

10 

 

 

 

 

 

 

13 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 4 

 

 

 

 

  6 

 

II 

CLASSE 

MÉDIA – ALTA 

 

 

DATA __/__/__ 

3 

-Pequenos Industriais e Comerciantes 

-Quadros médios; Chefes de Secção 

-Emp. Escritório (grau ↑ ) 

- Médios Agricultor 

- Sargentos e equiparados 

-12º Ano 

- Nove ou mais 

anos de 

escolaridade 

- Vencimentos certos - Casa ou andar em bom 

estado de conservação, 

com cozinha e casa de 

banho, 

electrodomésticos 

essenciais 

 

- Zona intermédia 
 

14 

 

 

 

17 

 

11 

 

 

 

13 

 

  7 

 

 

  9 

III 

CLASSE MÉDIA 

 

DATA __/ __/ __ 

4 

- Peq. Agricultores/Rendeiros 

-Emp. Escritório (grau  ↓ ) 

- Operários semi-qualificados 

-Funcionários públicos e membros das Forças Armadas ou 

militarizadas de nível ↓ 

- Escolaridade ≥ 

4 anos e <9 anos 

- Remunerações ≤ ao salário mínimo 

nacional 

- Pensionistas ou Reformados 

-Vencimentos incertos 

- Casa ou andar modesto 

com cozinha e casa de 

banho, com 

electrodomésticos de 

menor nível 

- Bairro 

social/operário 

- Zona antiga 

 

18 

 

 

21 

 

14 

 

 

16 

 

1 

 

 

 12 

IV 

CLASSE 

MÉDIA – BAIXA 

DATA__/__/__ 

5 

- Assalariados agrícolas 

- Trabalhadores indiferenciados e profissões não classificadas nos 

grupos anteriores 

 

- Não sabe ler ou 

escrever 

- Escolaridade <4 

anos 

- Assistência (subsídios) 

- Rendimento Mínimo Garantido 

- Impróprio (Barraca, 

andar ou outro) 

- Coabitação de várias 

famílias em situação de 

promiscuidade 

 Bairro de lata ou 

equivalente  

  22 

 

 

   25 

 

17 

 

 

20 

 

 17 

 

 

  15 

 

V 

CLASSE BAIXA 

 

DATA __/__/__ 
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II – Anamnese 

    
7- Diabetes:                                               8– Anos de diagnóstico de diabetes (anos): 
 

 
 
 
 

 
 
 
9– Frequenta consultas de                           10 – Complicações crónicas 
 
 

 

 
 
11 – Avaliação estato-ponderal: 
 

 
 

 
 
 
12 - Quando descobriu que era diabético encontrava-se: 

 
Com mais peso do que tem agora  
Com menos peso do que tem agora  
Com o mesmo peso  
 
 
13 – Vacina Anti Gripal/2009:                             14 – Vacina Anti Tetânica actualizada: 
                   

 
 

 

 

Tipo I  
Tipo II  
Não sabe  

<1  6 - 10  

1 - 5   >10  

Retinopatia diabética  
Nefropatia  
Neuropatia  
Doença coronária  
Doença cerebral vascular  
Doença vascular periférico  
Disfunção sexual  
Pé diabetico  
Nenhum  
Não sabe  

Enfermagem  
Medico de família  
Outras especialidades  

Altura  IMC  
Peso  Perímetro abdominal  

Sim  
Não  
Não sabe  

Sim   
Não  
Não sabe  
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III – Avaliação da responsabilização do diabético na 
adesão ao regime terapêutico 

 

15– Nº de refeições por dia:                16 – Jejum nocturno:                                              

 

 

 

 

17 – Origem das refeições: 

 

 

 

 

 

 

18 – Caracterização das refeições: 

 Sim  Não As vezes 

Considera que faz uma alimentação saudável    

Faz uma alimentação recomendada por um profissional de saúde    

 

19 – Auto conhecimento da diabetes: 

19.1 - A diabetes é uma doença séria e grave: 
 

Concordo 
muito 

Concordo Não concordo nem 
discordo 

Discordo Discordo muito 

     
 
19.2 -A diabetes interfere com o estado de saúde no dia-a-dia: 
 

Concordo 
muito 

Concordo Não concordo nem 
discordo 

Discordo Discordo muito 

     
 
19 .3 - Se a diabetes estiver controlada o estado de saúde melhora: 
 

Concordo 
muito 

Concordo Não concordo nem 
discordo 

Discordo Discordo muito 

     

 

≤ 3  

4 - 5  

≥ 6   

 Sim Não 

≥  9 Horas   

Confeccionado em casa  

Confeccionado fora de casa (apoio familiar/ vizinho)  

Provenientes do apoio domiciliário  

Proveniente do restaurante  
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20 – Especificidade alimentar: frequência de consumo por dias da semana  

 

 

                                              Frequência em dias: 

                                          

Em quantos dias da semana consome: 

0 1  2 3  4  5 6 7 

1 - Água         

2 - Carnes brancas (coelho e aves)         

3 - Peixe fresco ou congelado         

4 - Sopa de legumes         

5 - Fruta fresca         

6 - Legumes e saladas         

7 - Peixe curado e mariscos         

8 - Conservas, doces e salgadas         

9 - Carnes vermelhas (Porco, vaca e cabrito)         

10 - Álcool as refeições         

11 - Álcool fora das refeições         

12 - Doces, pastéis, chocolates, marmelada, compotas, mel e guloseimas         

13 - Pão ao almoço e/ou jantar         

14 - Mistura de dois ou mais HC: arroz, batata, massa e feijão         

15 - Refrigerantes         
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21 – Exercício físico: 

Faz exercício físico porque considera importante para controlar a DM.  

Faz exercício físico porque lhe é recomendado.  

Não faz exercício físico.  

 

22 – Caracterização do exercício físico: 

 

23 – Monitorização da glicemia:  

 

23.1 -Avalia o açúcar no sangue?                        23.2 – Qual a periodicidade  recomendada?  

 

 

 

 

 

 

 

24 – Informação relacionada com a monitorização da glicemia capilar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Nunca Raramente 2 a 3 x semana Mais de 4x semana Diariamente 

Pratica exercício físico pelo menos 30 minutos 
(hidroginástica, natação caminhada, ciclismo, 
cardiovascular) 

     

Nunca  Mais de 2 x semana  

Raramente  Diariamente  

1 x semana  Várias x ao dia  

SOS    

SOS  Diariamente  

Uma vez por semana  Várias vezes ao dia  

Mais de 2 x por semana  Não sabe  

 Sim Não 

Tem glucómetro?   

Sabe trabalhar com o glucómetro?   

Sabe efectuar a pesquisa?   

Alguém o ensinou a fazer a pesquisa?   

Sente-se confiante a fazer a pesquisa?   

Tem medo de se picar?   

Faz pesquisas a diferentes horas do dia?   

Tem alguém que lhe faz a pesquisa?   



Diagnóstico de saúde da diabetes: avaliação da auto responsabilização do utente 

ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte            Página 7 
 

 

25 – Interpretação da monitorização da glicemia. 

 

 25 .1 – Sabe qual o valor considerado normal de açúcar no sangue em jejum? 

 

 

 

 

 25.2 - Sabe qual o valor considerado normal de açúcar no sangue após uma 

refeição? 

 

100 – 120  � 140  

120-140  Não sabe  

 

 25.3 – Quais os sinais e sintomas associados á hipoglicemia? 

 Sim Não 

1 - Tonturas   

2 - Cefaleias   

3 - Hipersudorese   

4 - Fraqueza   

5 - Visão turva   

6 - Tremores   

7 - Polifagia (fome constante e difícil de saciar)   

8 - Polidipsia (sede constante e difícil de saciar)   

9 - Poliúria (urinar em grande quantidade e muitas vezes especialmente 

durante a noite) 

  

10 - Fadiga   

11 - Prurido generalizado (comichão no corpo)   

12 - Não sabe   

 

 

70 – 90  100 – 120  
90-110  Não sabe  
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25.4 – Quais os sinais  e sintomas associados á hiperglicemia? 

 Sim Não 

1 - Tonturas   

2 - Cefaleias   

3 - Hipersudurese   

4 - Fraqueza   

5 - Visão turva   

6 - Tremores   

7 - Polifagia (fome constante e difícil de saciar)   

8 - Polidipsia (sede constante e difícil de saciar)   

9 - Poliúria (urinar em grande quantidade e muitas vezes especialmente 

durante a noite) 

  

10 - Fadiga   

11 - Prurido generalizado (comichão no corpo)   

12 - Não sabe   

26 – Sabe quais os momentos mais apropriados ao longo do dia, para realizar uma pesquisa 

de açúcar no sangue? 

Em Jejum  Duas horas após uma refeição  

Antes de uma refeição  A qualquer hora  

Logo após uma refeição  Não sabe  

27 – Vigilância/Cuidados com os pés: 

                              
Nunca Raramente 

De vez em 
quando 

Muitas 
vezes 

Sempre 

1 - Examina os pés      

2 - Lava os pés      

3 - Seca os espaços interdigitais      

4 - Anda descalço      

5 - Aplica creme nos pés      

6 - Usa meias claras       

7 - Usa meias com a costura para fora ou sem costura      

8 - Corta as unhas a direito      

9 - Verifica o interior dos sapatos antes de os calçar      

10 - O seu pé é examinado por um técnico de saúde      



Diagnóstico de saúde da diabetes: avaliação da auto responsabilização do utente 

ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte            Página 9 
 

28 – Regime terapêutico: 

 

 Sim Não 

Toma anti diabéticos orais   

Toma insulina   

Controla a diabetes com os cuidados na alimentação   

Terapêutica mista   

 

29 – Adesão ao regime terapêutico: 

 

 
Nunca Raramente 

De vez em 
quando 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não se 
aplica 

Esquece-se de tomar a insulina       

Esquece-se de tomar a restante 
medicação 

      

 

30 – Gestão do regime terapêutico: 

 

 Sim  Não Não se aplica 

Tem dificuldades a administrar insulina    

Considera que interfere com a DM, o não cumprimento do regime 
terapêutico 

   

 
 
31- Dos vários aspectos relacionados com a diabetes, quais os que tem mais dificuldade em 
cumprir? 

 

Dieta  Adesão/apoio familiar  

Exercício físico  Acessibilidade aos serviços de saúde  

Auto vigilância glicemia  Aceitar a doença  

Cuidados com os pés  Medicação  

Nenhum    
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IV – Satisfação do utente em relação aos serviços de saúde 
 
32. Número de consultas de medicina geral e familiar, no último ano:  

 
 

 
 
33 - Compreende a informação que lhe é transmitida durante a consulta? 

 
 

 
 

 33.1. Memoriza a informação que lhe é transmitida durante a consulta?   
 

A totalidade da informação  Nenhuma  
Alguma   Não se aplica  
Pouca     
 

33.2 – Aplica, no dia-a-dia os conhecimentos que lhe são transmitidos? 
 

 
 

 
34 – Número de consultas de enfermagem no último ano 

 
 

 
 
34.1. O que espera de uma consulta de enfermagem? 

Apoio emocional/ Compreensão  Competência técnica  
Orientação / Esclarecimento  Todas as anteriores  
 
35. Qual a fonte de informação que mais contribuiu para o seu conhecimento sobre a D.M? 

 
Enfermeiro (a)  
Médico (a) de Família  
Outros  
 
36. A quem atribui a responsabilidade na gestão da sua doença? 

 
Enfermeiro (a) Família  
Médico (a) de Família Não sabe/ não responde  
O próprio   
 

                                                                                                                    Muito Obrigada! 

0  3 - 4  
<3   > 4  

Sempre  Nunca  
De vez em quando  Não se aplica  

Sempre  Nunca  
De vez em quando  Não se aplica  

0  3 - 4  
< 3  � 4  
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0 INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de dar continuidade ao planeamento em saúde, iniciado no estágio anterior através do 

diagnóstico de situação, realizado aos utentes portadores da Diabetes Mellitus (DM), pretende-se 

nesta fase determinar os problemas/necessidades prioritários para a intervenção comunitária.  

 

Este documento reflecte o trabalho desenvolvido no decorrer do Modulo I - Diagnóstico de situação 

de Saúde - do Mestrado Profissionalizante com Especialização em Enfermagem Comunitária, que 

decorreu no ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, no período de 19 de Abril a 21 de Junho, sob 

orientação da Enfermeira Isabel Rocha (Especialista em Enfermagem Comunitária e Vogal do 

respectivo ACES) e co-orientação dos Professores: Enfermeira Norminda Magalhães e Enfermeiro 

Paulo Alves. 

  

O planeamento em saúde permite intervir nas causas dos problemas, tentando evitar o seu 

reaparecimento no futuro. Na priorização das necessidades, obtemos a ordenação correcta para 

actuarmos em conformidade com o seu grau de importância, dado não ser possível resolver 

simultaneamente todos os problemas identificados (Tavares, A. 1992, p. 85).  

 

Neste sentido, é necessário seleccionar prioridades de forma a ordenar os problemas identificados, 

utilizando eficientemente recursos e estabelecendo os resultados a atingir na implementação do 

projecto.  

 

Ao longo da elaboração do diagnóstico de situação identificou-se a existência de várias 

necessidades de saúde da população, justificando a importância de intervir, não apenas junto dos 

utentes mas envolvendo a equipa de saúde multidisciplinar assim como outros elementos da 

comunidade.  
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Assim, pretende-se dar resposta aos seguintes objectivos: 

- Analisar diferentes critérios para determinação de prioridades de saúde seleccionando o método a 

utilizar na priorização das mesmas através da revisão bibliográfica; 

- Definir os problemas prioritários dos utentes diabéticos do ACES Tâmega III – Vale do Sousa 

Norte. 

- Definir qual o papel de cada elemento do grupo na priorização efectuada. 

 

Com a realização deste trabalho, ambiciona -se proceder à determinação das prioridades e reflectir 

acerca da sua pertinência para a futura intervenção. Este documento é constituído pela introdução, 

com uma breve referência à temática e aos objectivos do mesmo. Seguidamente retrata-se o 

processo de determinação das prioridades onde se expõe a técnica utilizada. Por último, apresenta-

se a ordenação da priorização efectuada, bem como a sua subsequente ordenação pelo grupo. 

 

A metodologia utilizada ao longo deste trabalho foi descritiva e reflexiva, por ser a mais pertinente 

para a transmissão da informação de todo o percurso desenvolvido. 

Torna-se fundamental a pesquisa bibliográfica efectuada, uma vez que constituiu um suporte na 

operacionalização desta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Definição de prioridades 

9 
 

1 – NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

 
Nesta etapa do diagnóstico de situação vamos identificar as necessidades da população em estudo, 

que obtemos durante o tratamento de dados em SPSS. Sendo assim, foram identificados os 

seguintes problemas (P):  

 

P (1) - Auto conhecimento acerca da DM (n=202) 

●28,71% Baixo auto conhecimento acerca da DM  

●73, 27% Desconhece o tipo de DM  

●26,7% Desconhece complicações associadas   

P (2) - Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação (n=202) 

●22,3% Faz menos de três refeições por dia  

● 77,7 % Faz jejum nocturno superior a nove horas  

  ●30,2% Faz “as vezes uma alimentação saudável  

●45% Não faz uma alimentação recomendada pelo profissional de saúde  

  ●87, 13% IMC acima do normal  

●74,8% Tem uma média adesão ao regime alimentar 

●35,1% Tem dificuldade em cumprir o regime terapêutico relacionado com a dieta  

 

P (3) - Adesão ao regime terapêutico relacionado com a prática de exercício físico 

 (n = 202) 

● 68,81% Não faz exercício físico  

●30,7% Tem dificuldade em cumprir o regime terapêutico relacionado com o exercício 

físico  

 

P (4) – Adesão ao regime terapêutico relacionado com a monitorização de glicemia  

(n = 202)  

● 20,8% Raramente monitoriza a glicemia  

● 27,72% Não sabe qual a frequência recomendada  

● 44,6% Não sabe trabalhar com glucómetro  
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● 33,7% Ninguém ensinou a fazer a pesquisa  

● 57,9% Não tem ninguém que lhe faça a pesquisa  

● 66,83% Não sabe qual é o valor normal do açúcar no sangue em jejum  

● 75,25% Não sabe qual é o valor normal do açúcar no sangue, após uma refeição  

● 24,3% Não sabe quais os momentos mais apropriados para fazer a pesquisa  

●76,73% Baixo auto conhecimento acerca da interpretação glicemia 

● 87,62% Baixo auto conhecimento acerca dos sinais e sintomas associados á hipoglicemia 

e hiperglicemia 

 

P (5) – Auto conhecimento acerca da vigilância/ cuidado com os pés (n=202)  

● 83,66% Baixo auto conhecimento 

● 58,9% Alegam que os pés nunca foram examinados por um técnico de saúde  

● 37,6% Nunca examinam os pés  

● 32,7% Nunca cortam as unhas a direito  

 

P (6) - Aplicação no dia-a-dia, dos conhecimentos que lhe são transmitidos (n=202) 

● 52,97% Só aplica os conhecimentos de vez em quando 
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2 - DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES  

 

Para se efectuar o planeamento em saúde é necessário percorrer várias fases. Após o 

desenvolvimento do diagnóstico de situação, onde foi realizada a descrição das necessidades dos 

utentes diabéticos deste ACES, chega-se à fase de priorização das mesmas. Segundo TAVARES A. 

(1992) o momento da priorização é considerado como a oportunidade de identificar qual o problema 

a solucionar em primeiro lugar. IMPERATORI E. e GIRALDES, M.R. (1993) apontam 

dificuldades nesta escolha, entre vários problemas diferentes. É nesta altura que se realiza o 

processo de tomada de decisão que vai servir de guia condutor do restante planeamento em saúde. 

Torna-se assim oportuno identificar e optar por uma técnica que possa conduzir de forma objectiva 

a determinação de prioridades.  

 

Através da pesquisa bibliográfica optou-se pelo método de Hanlon, em detrimento das várias 

técnicas de selecção de prioridades consultadas: Grelha de Análise, Método de Dare, Método 

Simples, Método de CENDES/OPS e Técnicas Gerais de Ordenação, como a Escala de Medida 

Linear.  

 

Na escolha da técnica a utilizar na priorização temos em atenção alguns elementos que passam pela 

disponibilidade de recursos humanos, físicos e financeiros, o que condiciona muitas vezes a 

selecção de um problema em relação a outro, face ao diagnóstico de situação que foi realizado 

(Tavares A., 1992). Esta opção baseou-se no facto desta técnica considerar alguns critérios referidos 

por TAVARES A. (1992; p.89), que são importantes nesta priorização e que assentam em quatro 

critérios: 

• A – amplitude ou magnitude do problema; 

• B – gravidade do problema; 

• C – eficácia da solução (ou a vulnerabilidade do problema); 

• D - exequibilidade do projecto ou da intervenção.  
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O ordenamento dos problemas é obtido pela seguinte fórmula, aplicada a cada problema 

identificado, em que as letras correspondem aos critérios acima enunciados: valor de prioridade = 

(A+B) C x D. 

 

Relativamente à amplitude do problema, estabeleceram-se os seguintes critérios, adaptados à 

dimensão da população em estudo, tendo por base a escala original, tal como refere TAVARES 

(1992; p. 90).  

Quadro 1 - Peso do critério segundo a dimensão da população 

 

População em 
estudo (% 

Peso 

50 -100 10 
5.0 – 49 8 
0.50 – 4.9 6 
0.050 – 0.49 4 
0.0050 – 0.049 2 
0 – 0.0049 0 

 
 
Quanto à gravidade do problema, a escala a utilizar varia de 0 a 10, sendo que 0 corresponde à 

menor gravidade e 10 corresponde à maior gravidade. Na eficácia da solução a escala varia entre 

0,5 a 1,5, correspondendo ao problema de mais difícil solução e de menos difícil solução 

respectivamente. A exequibilidade do projecto ou da intervenção tem apenas dois valores possíveis: 

sim que corresponde a 1 ponto e o não a 0 pontos.  

 

2.1 - Hierarquização dos problemas 

 
Para a hierarquização dos problemas construímos um quadro que explicita todos os passos seguidos 

para a implementação do Método de Hanlon.  
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Quadro 2 - Aplicação Método de Hanlon 

 

 Problema Magnitude Gravidade Vulnerabilidade Exequibilidade Prioridade 

(A+B) C x D 

Ordenação de 

Prioridades 

P (1) 10 8,7 1 1 18,7 4 

P (2) 10 8,9 1 1 18,9 3 

P (3) 10 9 0,5 1 9,5 6 

P (4) 10 9 1,5 1 28,5 1 

P (5) 10 9 1 1 19 2 

P (6) 10 10 0,5 1 10 5 
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No Quadro nº3 apresentamos a priorização final dos problemas. 

 

Quadro 3- Priorização dos problemas 

Ordenação 

de 

prioridades 

Problema 

1 
Adesão ao regime terapêutico relacionado com a monitorização de glicemia  

2 Auto conhecimento acerca da vigilância/ cuidado com os pés 

3 Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação 

4 Auto conhecimento acerca da DM 

5 Aplicação no dia-a-dia, dos conhecimentos que lhe são transmitidos 

6 Adesão ao regime terapêutico relacionado com a prática de exercício físico 

 

Após a realização desta etapa, o grupo pretende dar resposta as necessidades identificadas, através 

de um projecto individual, da seguinte forma:  

 - Problema 1: “Adesão ao regime terapêutico relacionado com a monitorização de 

glicemia” - a realizar pela Enfermeira Ana Sortes; 

 - Problema 2 – “Auto conhecimento acerca da vigilância/ cuidado com os pés” – a realizar 

pela Enfermeira Telma Dias; 

  - Problema 3 – “Adesão ao regime terapêutico relacionado com a alimentação” – a 

realizar pela Enfermeira Liliana Vasconcelos; 

 - Problema 4 – “Auto conhecimento acerca da DM”- a realizar pela Enfermeira Georgina 

Novais; 

Os dois últimos problemas, serão colmatados através da elaboração de uma iniciativa, no 

âmbito da Comemoração de dia mundial da Diabetes.  
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3 – CONCLUSÃO 

 

Os constrangimentos a nível socioeconómico levam a uma necessidade de reflectir sobre as 

dificuldades que a população está a atravessar, sendo importante criar estratégias para minimizar o 

impacto dos problemas de saúde que daí emergem. 

 

Como futuras enfermeiras especialistas em Enfermagem Comunitária, julgamos ser pertinente 

envolver a comunidade nas possíveis estratégias a utilizar, com vista a minimizar os problemas 

detectados.  

 

Como refere TAVARES, A. (1992, p.29), “em saúde, planear é um processo contínuo de previsão 

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

prioridade estabelecida, permitindo escolher a (s) solução (ões) óptima (s) entre várias 

alternativas”, o que permite repensar e alterar o planeamento de acordo com o feedback que vamos 

tendo das actividades que realizamos. 

 

Surge assim a necessidade de fazer planeamento em saúde com o intuito de estabelecer um processo 

de mudança, através do qual se pretende melhorar o futuro tendo o presente como referência, 

constituindo este um auxiliar na tomada de decisão. Desta forma, após todo o percurso efectuado 

até concluir a priorização, entendemos que foram atingidos os objectivos inicialmente propostos. 
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ANEXO V - LISTAGENS DO SINUS 
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ANEXO VI - LISTAS DOS GRUPOS DE DIABÉTICOS 
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“Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

 

 Extensão de Saúde São Jorge de Várzea  

 

Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

 

Dia: 22/10/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
Mª Adosinda Teixeira Vieira 255-314414 

Mª Carolina Alves Costa 255-400461 

Mª Dores Lemos Pinto 255922380 

Mª Emília Freitas Brochado 917448297 

Alberto Costa Teixeira 967436997 

Adriano Cunha Teixeira 255922976 

Zulmira Pacheco * 255922976 

José Fernando Brochado 913598435 

  

  

 

* Familiar interessada 
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 Extensão de Saúde São Jorge de Várzea  

 

Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

Dia: 27/10/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
Mª Fátima Pacheco Teixeira 916928266 

Mª Fonseca Teixeira 933769875 

Olga Georgina Pinto Peixoto 255-922214 

Ana Nogueira Oliveira 255-923029 

Mª Celeste Moreira 255-925997 

José Fernando Teixeira Nunes 255- 925627 

José Maria Morais Queirós 255-924594 

José Pereira 255- 924517 

Mª Pinto Lopes 255-924591 

*Mª Glória Teixeira Sousa Ribeiro 965357426 

Mª Emília Freitas Brochado 917448297 

* Familiar interessada 
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 Extensão de Saúde São Jorge de Várzea  

 

Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

Dia: 29/10/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
Ana Pinto Leite 255311735 

Mª Sampaio Ferreira 962425263 

Mª Lurdes Sousa 914527676 

 

Benedita Teixeira Carvalho Silva 255926800 

Manuela Joaquim Moreira  

Laura Teles 966578052 

Mª de Fátima Pereira Teixeira * 968105595 

Eduarda Nª Ferreira Teixeira Pereira 964290843 

José Pereira 255-924517 

Armindo António T. Martins 965597515 

Aurora Mª Oliveira Silva Cruz 255-924400 

Mª da Glória Teixeira Oliveira 255-924400 

Emília Conceição Pinto Fonseca 913672316 

Fernando Américo P. F. Carvalho 255-314224 
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Extensão de Saúde São Jorge de Várzea  

 

Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

Dia: 03/11/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
 Maria Emília Teixeira Dias 964046283  

Ana Teixeira 964046283  

Joaquim Lima Oliveira 255-922530 

Mª José Cunha Machado   255-312558 

Mª Irene da Cunha 964568415  

Mª Irene Ferreira da Silva 255- 922469 

Manuel Nogueira Teixeira * 255922469 

Mário Teixeira Salgado 255- 924117 

 

Alfredo Carvalho Faria 

968775413 

  

* Familiar interessado 
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 Extensão de Saúde São Jorge de Várzea  

 

Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

 

 

Dia: 05/11/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
Mª Isabel Martins Barbosa 934956783 

Mª Adosinda Teixeira Vieira 255 314414 

Mª Luísa Jesus Carvalho 255924587 
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“Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

 

IPSS – Centro de Dia de Nossa Senhora de Pedra Maria 

 

 Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

 

Dia: 12/11/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
Armindo António Martins 255 - 923522 

Mª Helena Mendes Pereira 255 - 923522 

Manuel Silva Pereira 255 - 923522 

Joaquim Silva 255 - 923522 

  

  

  

  

  

  

 
Nota: No total estiveram presentes 27 pessoas, destas apenas 4 eram utentes diabéticos inscritos na Extensão 

de Saúde de S. Jorge de Várzea. No entanto foram aplicadas as Fichas de Diagnóstico e de Avaliação a todos 

os presentes na sessão. 
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“Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

 

IPSS – Lar Nossa Senhora das Vitórias  

 

Sessão de Educação para a Saúde “ Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

Dia: 19/11/2010 

Nome Contacto Telefónico 

 
Margarida Sousa de Oliveira 969289028 

Graziela Neto 969289028 

José Martins 969289028 

Ilda Mendes da Costa Mesquita 969289028 

Ana Ferreira 969289028 

António Cunha 969289028 

Deolinda Moreira Silva 969289028 

Cândida Costa 969289028 

Emília Cerqueira 969289028 

  

 

Nota: No total estiveram presentes 57 pessoas, destas apenas 9 eram utentes diabéticos inscritos na Extensão 

de Saúde de S. Jorge de Várzea. No entanto foram aplicadas as Fichas de Diagnóstico e de Avaliação às 42 

pessoas que assistiram à sessão de Educação para a Saúde “Coma Bem, Viva Melhor!”. 
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ANEXO VII - PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES DAS SESSÕES DE 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE REALIZADAS NA EXTENSÃO DE SAÚDE 
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Tu vês as coisas tal e qual elas são e perguntas: “Porquê?” 

Eu vejo as coisas como nunca foram e Pergunto: “Porque não?” 

 

                                                       Bernard Sham in Santos e Rosário (2003, pag. 42) 
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1.Planeamento da Actividade 

 

O Planeamento das Actividades é um utensílio básico para a realização das intervenções 

necessárias para o alcance do êxito e conquista de ganhos em saúde. A implementação 

de intervenções baseadas em actividades não estruturadas, podem conduzir ao fracasso 

da resposta pretendida para as necessidades antecipadamente identificadas. 

Estas sessões de educação para a saúde pretendem contribuir de uma forma directa na 

minimização do problema de saúde priorizado, nomeadamente no âmbito do “Adesão 

ao regime terapêutico relacionada com a Alimentação”. Pretende-se obter ganhos em 

saúde, promovendo á comunidade, sessões de educação para a saúde, com o intuito de 

proporcionar um conhecimento correcto sobre o auto cuidado na alimentação nos 

utentes diabéticos e prevenção de futuras complicações da doença, dirigida aos utentes 

diabéticos inscritos na Extensão de Saúde de S. Jorge de Várzea do ACES Tâmega III - 

Vale do Sousa Norte. 

Assim sendo, este trabalho visa estruturar todas as etapas da actividade que pretendo 

implementar. 

 

2. Objectivos  

Os meus objectivos relativamente a esta actividade, prendem-se com a necessidade de 

promover hábitos de alimentação saudável aos utentes diabéticos inscritos na Extensão 

de Saúde de São Jorge de Várzea. Assim sendo, este grande objectivo passará pela 

implementação de um projecto “ Coma Bem, Viva Melhor!”, onde pretendo abordar os 

seguintes pontos: 

-Esclarecer os utentes diabéticos sobre a existência da Roda dos Alimentos;  

- Elucidar e esclarecer sobre a importância da ingestão de alimentos dos vários grupos 

da Roda dos Alimentos; 
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- Informar os utentes sobre as funções de cada grupo da Roda Alimentar; 

- Esclarecer os utentes sobre as porções e quantidades de cada grupo alimentar; 

- Alertar os utentes sobre o consumo do sal e a escolha dos adoçantes;  

- Esclarecer sobre os cuidados referentes às quantidades de chá ingeridas; 

- Elucidar sobre a importância de valorizar os rótulos dos alimentos; 

- Instruir e desmistificar, acerca do número de refeições que devem efectuar diariamente 

e a periodicidade das mesmas. 

 

3.Análise da Situação e Caracterização do Grupo 

Extensão de Saúde de São Jorge de Várzea possui 114 utentes diabéticos inscritos, estes 

pertencem maioritariamente às “franjas etárias”, ou seja, utentes jovens adultos activos 

e utentes idosos dependentes de seus cuidadores informais e familiares. 

Maioritariamente, os elementos dos diferentes grupos para as sessões, são idosos de 

baixa instrução escolar. O horário de encerramento da instituição é às 17 horas, 

tornando-se difícil a disponibilidade dos utentes diabéticos em participar nas Sessões de 

Educação para a Saúde. 

 

4. Selecção do Conteúdo 

- Apresentação da Roda dos Alimentos;  

- Importância da ingestão de alimentos dos vários grupos da Roda dos Alimentos; 

-Funções de cada grupo da Roda Alimentar; 
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- Porções e quantidades de cada grupo alimentar e de cada alimento em específico; 

-Cuidados no consumo do sal; 

-Cuidados na escolha dos adoçantes; 

-Cuidados referentes às quantidades de chá ingeridas; 

-Leitura dos rótulos dos alimentos; 

-Número de refeições diárias recomendadas e periodicidade das mesmas; 

 

5. Material para a Sessão “Coma Bem, Viva Melhor!” 

-Roda dos Alimentos; 

- Fichas de Diagnóstico; 

- Fichas de Avaliação; 

- Alimentos variados (já pesados e outros a pesar no local); 

Vários tipos de Pão; Frutas; Massas; Bolachas; Arroz; Legumes; Adoçantes; 

Cereais; Carne; Ovos; Leite; Cabaz; Sal; Açúcar; Chás; etc…  

- Esferográficas; 

- Balança digital de cozinha; 

- Rótulos alimentares; 

- Panfletos Alimentares cedidos pela Indústria Farmacêutica. 

A preparação do material para cada sessão, demora em média 3 horas. 
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6. Selecção de Estratégias de Ensino/aprendizagem 

- Realização de um jogo interactivo com os utentes diabéticos sobre a interpretação da 

Roda dos Alimentos (actividade ”quebra gelo”). 

A cada utente será pedida a sua identificação, e efectuada a questão: “ Qual o alimento 

que mais aprecia?”. De seguida, irá ser efectuada a localização do respectivo alimento 

na Roda, e a sua respectiva porção a consumir, tendo em conta a velha máxima: “O 

Fruto Proibido é o Mais Apetecido!”; 

- Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico para avaliação de conhecimentos, no 

sentido de suscitar o interesse do utente a prestar atenção a toda a sessão;  

-Apresentação da sessão em Power Point, em que durante toda a sessão será 

demonstrado a quantificação de cada alimento (medição em colheres; copos; tigelas) e 

avaliação de peso através da balança digital). Após efectuada a pesagem, os alimentos 

envoltos em película aderente, circulam pelo grupo para terem a percepção real do peso 

e do tamanho do alimento. Durante a sessão vai sendo construído um prato alimentar, 

par terem a percepção real da quantidade de alimentos que podem ingerir numa das 

refeições principais; 

-Realização de uma ficha de avaliação relativa aos conteúdos expostos na sessão de 

educação para a saúde. 

 

7. Organização do Espaço/Tempo 

A Sessão de Educação para a Saúde irá ser realizada no Dia 22, 27,29 de Outubro e 3 e 

5 de Novembro de 2010, na Sala de Espera da Extensão de Saúde de São Jorge de 

Várzea, com duração de uma hora (14h – 15h). 
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8. Organização da Actividade 

- Realização de um jogo interactivo com os utentes diabéticos sobre a interpretação da 

Roda dos Alimentos (actividade ”quebra gelo”); 

- Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico para avaliação de conhecimentos;  

- Apresentação da Sessão em Power Point; 

-Realização de uma ficha de avaliação relativa aos conteúdos expostos na sessão de 

Educação para a Saúde. 

 

9. Apoio de Parceiros da Comunidade e outras Instituições 

Durante a organização e realização das sessões, contei com o apoio de várias entidades 

e parceiros comunitários tal como as indústrias farmacêuticas associadas à 

investigação na área da diabetes, sendo facultado todo o material didáctico necessário 

para as sessões, tal como panfletos; cartões pessoais de identificação do diabético; 

glocómetros; caneta de insulina, esferográfica para uso no preenchimento das fichas de 

diagnóstico e de avaliação final aplicadas aos utentes. Assim tive apoio das seguintes 

entidades: 

� Lilly; 

� Roche: Accu - Chek; 

� Abbot; 

� Bayer; 

� Bial; 



____________________________________________________________________________________  

“Coma Bem, Viva Melhor!”  

 

9 

 

� Menarini. 

 

10. Avaliação 

A avaliação efectua-se de forma quantitativa, através do preenchimento de uma 

Ficha de Avaliação de conhecimentos, que no final será corrigida e verificado o 

número de respostas correctas, obtendo assim o impacto da sessão de educação para 

a saúde junto da comunidade.  

11.Plano de Sessão 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Sessão 

“Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

Data / Duração Dia 22,27,29 de Outubro e 3 e 5 de Novembro de 2010 das 14H às 15H 
Local Extensão de Saúde de São Jorge de Várzea, Sala de Espera dos Utentes 
Grupo Destino Utentes Diabéticos e familiares, inscritos na Extensão de Saúde de São Jorge de Várzea  
Objectivos Eliminar hábitos alimentares errados no que concerne às porções e quantidades alimentícias; Reforçar conhecimentos sobre 

número de refeições diárias e periodicidade das mesmas. 

Fases Tempo 

 

Objectivos 

 

Conteúdos 
 

Metodologias Recursos 

Introdução 15 Min. 

� Dar a conhecer a Enfermeira aos Utentes Diabéticos; 

� Conhecer de um modo geral o grupo Diabéticos; 

� Realizar um jogo interactivo sobre a Roda dos Alimentos 

(Actividade Quebra Gelo); 

� Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico de conhecimento. 

�   Apresentação da Enfermeira; do 

tema e objectivos do mesmo; jogo 

interactivo e preenchimento de uma 

Ficha de Diagnóstico. 

  

� Método 

Expositivo e 

Participativo. 

�   Enfermeira; 

� Roda Dos Alimentos; 

� Ficha de Diagnóstico; 

� Canetas. 

Desenvolvimento 20 Min. 

� Informar os utentes diabéticos sobre a existência da Roda dos 

Alimentos;  

� Elucidar e esclarecer sobre a importância da ingestão de 

alimentos dos vários grupos da Roda dos Alimentos; 

� Elucidar os utentes sobre as funções de cada grupo da Roda 

Alimentar; 

� Elucidar e esclarecer os utentes sobre as porções e quantidades 

de cada grupo alimentar; 

� Elucidar os utentes sobre o consumo do sal e a escolha dos 

adoçantes; 

� Elucidar e esclarecer sobre os cuidados referentes às 

quantidades de chá ingeridas; 

�    Elucidar sobre a importância de valorizar os rótulos dos 

alimentos; 

�  Elucidar sobre o número de refeições que devem efectuar 

diariamente e a periodicidade das mesmas. 

� Apresentação dos conteúdos 

teóricos: 

- Roda dos Alimentos; 

-Funções; porções e 

quantidades alimentares de 

cada grupo da Roda dos 

Alimentos; 

- Cuidados sobre as quantidades 

de sal e a escolha dos 

adoçantes; 

-Cuidados com a escolha dos 

chás e quantidades dos 

mesmos; 

-Leitura de um rótulo. 

-Distribuição das refeições. 

�  Método 

Expositivo, 

Participativo e 

demonstrativo. 

� Computador Portátil; 

 

� Roda dos Alimentos; 

 

� Rótulos alimentares; 

 

� Vários Alimentos já 

pesados e outros a pesar 

no momento; 

 

� Cabaz; 

 

� Balança digital de 

cozinha. 

Conclusão 10 Min. 

� Realização de uma Ficha de Avaliação de conhecimentos 

 

 

 

� Avaliação da sessão. �  Método Avaliativo �   Ficha de Avaliação 

de conhecimentos; 

� Canetas 

Avaliação 15 Min. 

� Fazer a correcção em grupo, depois das Fichas recolhidas. 

 

� Avaliar a eficácia da Sessão. 

� Colocação de questões sobre a 

pertinência dos conteúdos 

abordados. 

 

� Método 

Interactivo e 

Participativo. 

� Panfletos cedidos 

pela indústria.  
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ANEXO VIII - FICHA DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________  

“Coma Bem, Viva Melhor!”  

Nome: ______________________________________  

Data: ___/___/ _____        

    

Ficha de Diagnóstico 

 
Verdadeiro Falso 

Não 

Sei 

1 – A Roda dos Alimentos possui 7 Grupos 

Alimentares. 

   

2 – A alimentação do diabético deve ser tão 

equilibrada, variada e completa como a de 

qualquer indivíduo. 

   

3 – O Grupo dos Cereais e Tubérculos contém os 

alimentos que devem ser consumidos em maior 

quantidade. 

   

4 – A água está presente em todos os alimentos. 
   

5 – Deve-se beber cerca de 1,5 litros de água por 

dia. 

   

6 – Os chás devem-se beber com moderação.    

7 – Os adoçantes não alteram os níveis de açúcar 

no sangue. 

   

8 – Deve-se comer de 3 em 3 horas 

aproximadamente. 

   

9 – Não se deve fazer um jejum nocturno superior 

a 9 horas. 

   

10 – Deve-se fazer 5 a 6 refeições por dia.    
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ANEXO IX - FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________  

“Coma Bem, Viva Melhor!”  

Nome: ______________________________________  

Data: ___/___/ _____        

    

Ficha de Avaliação 

 
Verdadeiro Falso 

Não 

Sei 

1 – A Roda dos Alimentos possui 7 Grupos 

Alimentares. 

   

2 – A alimentação do diabético deve ser tão 

equilibrada, variada e completa como a de 

qualquer indivíduo. 

   

3 – O Grupo dos Cereais e Tubérculos contém os 

alimentos que devem ser consumidos em maior 

quantidade. 

   

4 – A água está presente em todos os alimentos. 
   

5 – Deve-se beber cerca de 1,5 litros de água por 

dia. 

   

6 – Os chás devem-se beber com moderação.    

7 – Os adoçantes não alteram os níveis de açúcar 

no sangue. 

   

8 – Deve-se comer de 3 em 3 horas 

aproximadamente. 

   

9 – Não se deve fazer um jejum nocturno superior 

a 9 horas. 

   

10 – Deve-se fazer 5 a 6 refeições por dia.    
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ANEXO X - PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES DAS SESSÕES DE EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE NAS IPSS 
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Tu vês as coisas tal e qual elas são e perguntas: “Porquê?” 

Eu vejo as coisas como nunca foram e Pergunto: “Porque não?” 

 

                                                       Bernard Sham in Santos e Rosário (2003, pag. 42) 
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1.Planeamento da Actividade 
 

O Planeamento das Actividades é um utensílio básico para a realização das intervenções 

necessárias para o alcance do êxito e conquista de ganhos em saúde. A implementação 

de intervenções baseadas em actividades não estruturadas, podem conduzir ao fracasso 

da resposta pretendida para as necessidades antecipadamente identificadas. 

Estas sessões de educação para a saúde pretendem contribuir de uma forma directa na 

minimização do problema de saúde priorizado, nomeadamente no âmbito do “Adesão 

ao regime terapêutico relacionada com a Alimentação”. Pretende-se obter ganhos em 

saúde, promovendo á comunidade, sessões de educação para a saúde, com o intuito de 

proporcionar um conhecimento correcto sobre o auto cuidado na alimentação nos 

utentes diabéticos e prevenção de futuras complicações da doença, aos utentes 

diabéticos inscritos na Extensão de Saúde de S. Jorge de Várzea do ACES Tâmega III - 

Vale do Sousa Norte. Devido ao facto de vários utentes diabéticos desta extensão de 

saúde se encontrarem em IPSS, surgiu a necessidade de actuar nestas instituições com o 

intuito de abranger o máximo de utentes diabéticos. No entanto as sessões de educação 

para a saúde, foram alargadas a todos os utentes pertencentes a estas instituições, 

estando assinalados desde o início quais os utentes pretendidos. 

Assim sendo, este trabalho visa estruturar todas as etapas da actividade que pretendo 

implementar. 

2. Objectivos 
 

Os meus objectivos relativamente a esta actividade, prendem-se com a necessidade de 

promover hábitos de alimentação saudável aos utentes diabéticos inscritos na Extensão 

de Saúde de São Jorge de Várzea. Assim sendo, este grande objectivo passará pela 

implementação de um projecto “ Coma Bem, Viva Melhor!”, aos utentes desta Extensão 

de Saúde que estejam nas IPSS da Nossa Senhora de Pedra Maria e Lar Nossa Senhora 

das Vitórias, alargando estas mesmas sessões a outros utentes que estejam nestas 

instituições, onde pretendo abordar os seguintes pontos: 
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-Informar os utentes diabéticos sobre a existência da Roda dos Alimentos;  

- Elucidar e esclarecer sobre a importância da ingestão de alimentos dos vários grupos 

da Roda dos Alimentos; 

- Esclarecer os utentes sobre as funções de cada grupo da Roda Alimentar; 

- Elucidar e esclarecer os utentes sobre as porções e quantidades de cada grupo 

alimentar; 

- Alertar os utentes sobre o consumo do sal e a escolha dos adoçantes;  

- Informar e esclarecer sobre os cuidados referentes às quantidades de chá ingeridas; 

- Elucidar sobre a importância de valorizar os rótulos dos alimentos; 

- Ensinar e desmistificar, sobre o número de refeições que devem efectuar diariamente e 

a periodicidade das mesmas. 

3.Análise da Situação e Caracterização do Grupo das IPSS 
 

O Centro Social Nossa Senhora de Pedra Maria (IPSS), possui um total de 30 utentes 

idosos, em regime diurno (Centro de Dia). Os elementos para a sessão, são idosos de 

baixa instrução escolar e mesmo analfabetos. O horário de saída dos idosos em regime 

diurno é às 17 horas. Esta Instituição possui alguns utentes diabéticos, no momento 

devido a questões de restruturação da Extensão de Saúde de S. Jorge de Várzea, conta 

com apenas 4 utentes diabéticos desta Extensão. No entanto as Fichas de Diagnóstico e 

de Avaliação serão aplicadas a 28 utentes viáveis. 

O Lar Nossa Senhora das Vitórias (IPSS), possui um total de 57 utentes, destes apenas 9 

são diabéticos inscritos na Extensão de Saúde de S. Jorge de Várzea. No entanto, a 

sessão será direccionada para todos os utentes da IPSS e aplicada Ficha de Diagnóstico 

e de Avaliação a 40 utentes considerados viáveis de aplicação, assinalando, como é 

lógico os utentes de fundamental interesse. 
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4. Selecção do Conteúdo 
 

- Apresentação da Roda dos Alimentos;  

- Importância da ingestão de alimentos dos vários grupos da Roda dos Alimentos; 

-Funções de cada grupo da Roda Alimentar; 

- Porções e quantidades de cada grupo alimentar e de cada alimento em específico; 

-Cuidados no consumo do sal; 

-Cuidados na escolha dos adoçantes; 

-Cuidados referentes às quantidades de chá ingeridas; 

-Leitura dos rótulos dos alimentos; 

-Número de refeições diárias recomendadas e periodicidade das mesmas. 

5. Material para a Sessão “Coma Bem, Viva Melhor!” 
 

-Roda dos Alimentos; 

- Fichas de Diagnóstico; 

- Fichas de Avaliação; 

- Alimentos variados (já pesados e outros a pesar no local) 

Vários tipos de Pão; Frutas; Massas; Bolachas; Arroz; Legumes; Adoçantes; 

Cereais; Carne; Ovos; Leite; Cabaz; Sal; Açúcar; Chás; etc…  

- Esferográficas. 

- Balança digital de cozinha; 



____________________________________________________________________________________  

“Coma Bem, Viva Melhor!”  

 

7 

 

- Panfletos alimentares cedidos pela Indústria Farmacêutica. 

A preparação do material para cada sessão demora em média 3 horas. 

6. Selecção de Estratégias de Ensino/Aprendizagem 
 

- Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico para avaliação de conhecimentos, no 

sentido de suscitar o interesse do utente, levando a uma maior atenção por parte deste 

durante a apresentação da sessão; 

- Realização de um jogo interactivo com os utentes diabéticos sobre a interpretação da 

Roda dos Alimentos (actividade ”quebra gelo”). 

 A cada utente será pedida a sua identificação, e efectuada a questão: “ Qual o alimento 

que mais aprecia?”. De seguida, irá ser efectuada a localização do respectivo alimento 

na Roda, e a sua respectiva porção a consumir, tendo em conta a velha máxima: “O 

Fruto Proibido é o Mais Apetecido!”; 

-Apresentação da sessão em Power Point, em que durante toda a sessão será 

demonstrado a quantificação de cada alimento (medição em colheres; copos; tigelas) e 

avaliação de peso através da balança digital). Após efectuada a pesagem, os alimentos 

envoltos em película aderente, circulam pelo grupo para terem a percepção real do peso 

e do tamanho do alimento. Durante a sessão vai sendo construído um prato alimentar, 

para que tenham a percepção real da quantidade de alimentos que podem ingerir. 

-Realização de uma ficha de avaliação relativa aos conteúdos expostos na sessão de 

educação para a saúde. 

7. Organização da actividade 
 

- Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico para avaliação de conhecimentos;  
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- Realização de um jogo interactivo com os utentes diabéticos sobre a interpretação da 

Roda dos Alimentos (actividade ”quebra gelo”); 

- Apresentação da Sessão em Power Point; 

-Realização de uma Ficha de Avaliação Final relativa aos conteúdos expostos na sessão 

de Educação para a Saúde. 

8. Organização do Espaço/Tempo 
 

A Sessão de Educação para a Saúde irá ser realizada no dia 12 e 19 de Novembro, nas 

Salas de Convívio das IPSS Centro Social Nossa Senhora de Pedra Maria e Lar Nossa 

Senhora das Vitórias, que decorrerá durante todo o horário de funcionamento da 

instituição. 

 Devido ao grande número de idosos o preenchimento da Ficha de Diagnóstico inicial 

será realizada no período da manhã, com uma duração prevista de 2 horas. Às 14 horas 

será apresentada a Sessão “Coma Bem, Viva Melhor!”, com duração prevista de 1 hora, 

após esta será aplicada a Ficha de Avaliação Final. Para esta Sessão serão necessárias 4 

a 5 horas. 

9. Apoio de Parceiros da Comunidade e outras Instituições 

Durante a organização e realização das sessões, contei com o apoio de várias entidades 

e parceiros comunitários tal como as indústrias farmacêuticas associadas à investigação 

na área da diabetes. Foram facultados por parte destas, todo o material didáctico 

necessário para as sessões, tal como panfletos; cartões pessoais de identificação do 

diabético; glocómetros; canetas de insulina; esferográficas para uso no preenchimento 

das fichas de diagnóstico e de avaliação final aplicadas aos utentes. Assim tive apoio 

das seguintes entidades: 

� Lilly; 

� Roche: Accu - Chek; 
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� Abbot; 

� Bayer; 

� Bial; 

� Menarini. 

 

10. Avaliação 
 

A avaliação efectua-se de forma quantitativa, através do preenchimento de uma Ficha 

de Avaliação de conhecimentos, que no final será corrigida e verificado o número de 

respostas correctas, obtendo assim o impacto da sessão de educação para a saúde junto 

da comunidade. Com aplicação da Ficha de Diagnóstico inicial e Final puderei saber 

exactamente qual o impacto da sessão antes e depois desta. 

11. Plano de Sessão 

 



Plano de Sessão 

“Coma Bem, Viva Melhor!” 

 

Data / Duração Dia 12 e 19 de Novembro de 2010 das 10-12 horas e das 14-17 horas 
Local Centro de Dia Nossa Senhora de Pedra Maria e Lar Nossa Senhora das Vitórias (Salas de Convívio) 
Grupo Destino Utentes pertencentes ao Lar Nossa Senhora das Vitórias (IPSS) 
Objectivos Eliminar hábitos alimentares errados no que concerne às porções e quantidades alimentícias; Reforçar conhecimentos sobre 

número de refeições diárias e periodicidade das mesmas. 

Fases Tempo 

 

Objectivos 

 

Conteúdos 
 

Metodologias Recursos 

Introdução 2 Horas 

� Dar a conhecer a Enfermeira aos Utentes; 

� Identificar os diabéticos presentes no grupo de idosos; 

�  Preenchimento de uma Ficha de Diagnóstico de conhecimento. 

� Realizar um jogo interactivo sobre a Roda dos Alimentos 

(Actividade Quebra Gelo); 

 

� Apresentação da 

Enfermeira; tema e 

objectivos do mesmo; 

preenchimento de uma 

Ficha de Diagnóstico e 

realização de jogo 

interactivo.  

� Método 

Expositivo e 

Participativo. 

�   Enfermeira; 

� Roda Dos Alimentos; 

� Ficha de Diagnóstico; 

� Canetas. 

Desenvolvimento 1 Hora 

� Informar os utentes sobre a existência da Roda dos Alimentos;  

� Elucidar e esclarecer sobre a importância da ingestão de 

alimentos dos vários grupos da Roda dos Alimentos; 

� Elucidar os utentes sobre as funções de cada grupo da Roda 

Alimentar; 

� Elucidar e esclarecer os utentes sobre as porções e quantidades 

de cada grupo alimentar; 

� Elucidar os utentes sobre o consumo do sal e a escolha dos 

adoçantes; 

� Elucidar e esclarecer sobre os cuidados referentes às 

quantidades de chá ingeridas; 

�    Elucidar sobre a importância de valorizar os rótulos dos 

alimentos; 

�  Elucidar sobre o número de refeições que devem efectuar 

diariamente e a periodicidade das mesmas. 

� Apresentação dos conteúdos 

teóricos: 

- Roda dos Alimentos; 

-Funções; porções e 

quantidades alimentares de 

cada grupo da Roda dos 

Alimentos; 

- Cuidados sobre as quantidades 

de sal e a escolha dos 

adoçantes; 

-Cuidados com a escolha dos 

chás e quantidades dos 

mesmos; 

-Leitura de um rótulo. 

-Distribuição das refeições. 

�  Método 

Expositivo, 

Participativo e 

demonstrativo. 

� Computador Portátil; 

� Data Show 

 

� Roda dos Alimentos; 

 

� Rótulos alimentares; 

 

� Vários Alimentos já 

pesados e outros a pesar 

no momento; 

 

� Cabaz; 

 

� Balança digital de 

cozinha. 

Conclusão 2 horas 

� Realização de uma Ficha de Avaliação de conhecimentos 

 

� Avaliação da sessão. �  Método Avaliativo �   Ficha de Avaliação 

de conhecimentos; 

� Canetas 

Avaliação 20 Min. 

� Fazer a correcção em grupo, depois das Fichas recolhidas. 

 

� Avaliar a eficácia da Sessão. 

� Colocação de questões sobre a 

pertinência dos conteúdos 

abordados. 

� Método 

Interactivo e 

Participativo. 

� Panfletos cedidos 

pela indústria.  
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ANEXO XI - DIAPOSITIVOS DAS SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
“COMA BEM, VIVA MELHOR!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Coma Bem, Viva Melhor!

É uma representação 

gráfica em forma de 

círculo, divide-se  em 

sectores de diferentes  

tamanhos designados por 

grupos,

reunindo alimentos com 

propriedades nutricionais 

semelhantes.

A Nova Roda dos 
Alimentos

(7 Grupos)



Princípios básicos para uma 
alimentação saudável

Completa – Comer  alimentos de cada grupo e beber água 
diariamente.

Equilibrada – Comer maior quantidade de alimentos pertencentes 
aos grupos de maior dimensão e menor quantidade dos que se 
encontram nos grupos de menor dimensão.

Variada – Comer alimentos diferentes dentro de cada grupo, 
variando diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do 
ano.

População em geral = Diabético



Grupo dos cereais e 
derivados, 
Tubérculos

�Ricos em Hidratos de 
Carbono;

�Fonte natural de energia 
para o organismo;

�Baixo teor de gordura; 

�Absorção lenta e 
gradual; 4-11

Porções



Porções

�1 Pão (50gr)

�1 Fatia de Broa (70gr)

�1 e 1/5 batata tamanho médio (125gr)

�5 colheres de Sopa de cereais de pequeno almoço (35gr)

�6 bolachas tipo Maria/água e sal (35gr)

�4 colheres de sopa de arroz/massa (110gr)

4-11
Porções



�Ricos em fibras e 
vitaminas; 

�Baixo teor de gordura 
e calorias;

3-5
Porções

Grupo das Hortícolas



Porções

�2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus 
(180gr)

�1 chávenas almoçadeiras de hortícolas  
cozinhadas (140gr)

3-5
Porções



�Uma recomendação 
básica para qualquer 
pessoa  é comer 3 a 5 
porções de fruta;

�Os diabéticos podem 
comer qualquer tipo de 
frutas (atenção às 
quantidades e 
amadurecimento).

3-5 
Porções

Grupo da Fruta
???



Porções

1 peça de fruta de tamanho médio (160gr)

3-5 
Porções



Grupo do Leite e Derivados

�Fornecedores de Proteínas;

�Ricos em Cálcio e fósforo.

2 a 3 
Porções



Porções

• 1 chávena almoçadeira de leite (250ml)
• 1 iogurte líquido ou 1 iogurte sólido 
(200gr)

• 2 fatias finas de queijo (40gr)

2 a 3 
Porções



Grupo da Carne , Peixe e ovos
� Ricos em proteínas;

� Fornecedores de vitaminas e 
minerais (Ferro, Fósforo e 
iodo);

� Consumir carnes magras 
(aves, coelho ou carne de 
porco magra);

� Peixes gordos (sardinha, o 
salmão, a cavala, a enguia, a 
truta e o atum).

1,5 a 4,5 
Porções



Porções

�Carnes e Pescada crus (30gr)

�Carnes e pescada cozida (25gr)

�1 ovo tamanho médio (55gr)

1,5 a 4,5
Porções



Grupo da Leguminosas

�Ricos em Hidratos de
Carbono (Açúcar);

�Fornecedores de
Proteínas;

�Ricos em vitaminas,
minerais (Ferro, Cálcio e
Fibras)

1- 2 Porções



Porções

�1 colher de sopa de grão de bico ou feijão em cru 
(30gr)

�3 colheres de sopa ervilhas ou favas cruas (80gr)
�3 colheres de sopa de leguminosas secas/ frescas 
cozinhadas (80gr)

1- 2 
Porções



Grupo das Gorduras e Óleos
1-3 Porções

�Fornecedores de algumas 
vitaminas;

�As gorduras animais são 
mais prejudiciais   
aumentando o colesterol;

�Preferência por gorduras 
de origem vegetal.



Porções

�1 colher de sopa de azeite/ óleo (10gr)
�1 colher de chá de banha (10gr)
�1 colher de sobremesa de 
manteiga/margarina(15gr)

1-3 
Porções



Água 
�Está presente em todos 
os alimentos;

�Deve-se ingerir 
diariamente cerca de 1,5
litros;

�Os refrigerantes (água 
com açúcar e corantes)

�O efeito do álcool 
(efeito hipoglicemiante)



Chás

ATENÇÃO 
(QUANTIDADES)



O Sal

Contribui para:

�Hipertensão;

�Complicações Cardiovasculares;

�Complicações da Diabetes a longo prazo;

Recomenda-se a utilização de ervas
aromáticas e especiarias.

5 gramas - DDR



Adoçantes

� Os adoçantes artificiais (sacarina, 
aspártamo, etc. )

� Não contém açúcar e são 
hipocalóricos, não influenciam os 
níveis de glucose no sangue.



Rótulos



Princípios básicos para uma alimentação Princípios básicos para uma alimentação Princípios básicos para uma alimentação Princípios básicos para uma alimentação 

saudávelsaudávelsaudávelsaudável

�Comer de 3 em 3 horas 
aproximadamente;

�Não fazer jejum Nocturno 
superior a 9 Horas.



Refeições...

1- Pequeno almoço;
2- Meio da manhã;
3- Almoço;
4- Lanche;
5- Jantar;
6- Ceia.

5 a 6 refeições diárias, a intervalos 
regulares:



“Nós somos o 
que comemos”

Obrigada!!!!!!!!!!!!!!!!!

Realizado por: Liliana Vasconcelos



Bibliografia
• BENTO, Alexandra. (2008). Médicos de Portugal; (Consultado em: 2/10/2010); Disponível em:

http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/action/2/cnt-id

• CONFRAGRI. Nova Roda dos Alimentos. (Consultado em: 29/01/ 2009). Disponível em: http://www.A:/A Nova Roda dos Alimentos.htm

• INZUCCHI, S.E. (2007). Diabete Melito. Manual de Cuidados Essenciais. Artmed. 6ª Edição.ISBN 978-85-363-0761-9 ou 85-

363-0761-7.

• JORDÃO, Rita. (2009). Médicos de Portugal; (Consultado em: 2/10/2010); Disponível em:

http://medicosdeportugal.saude.sapo.pt/action/2/cnt-id

• PROGRAMA EDUCACIONAL PARA PESSOAS COM DIABETES TIPO 2- Caminhar para o Equilíbrio. Lilly. 2008.

• PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA DIABETES [online]. Disponível: http://www.min-saude.pt/NR/rdonlyres

[28/03/2010].

• RIBAS, Camila Resende Pimentel; Santos, Manuel António; Teixeira, Carla Regina de Sousa et al; “Expectativas de mulheres com

diabetes” – Revista de Enfermagem. UERJ, Rio de Janeiro, 2009 Abr./Jun.: 17 (2): 203-8.

• RODRIGUES, Márcia Toscano de Medeiros - Caminhos e descaminhos da adesão ao tratamento anti – hipertensivo – Centro de Ciências

Humanas, Letras a Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal 2003.

• SOUSA, M.R.; Peixoto, M.J.; Martins, T . (2008). Satisfação do diabético com os cuidados de enfermagem: influência na adesão ao

regime terapêutico. Revista Referência II. 2ª Série – n.º 8 – Dez: p. 59 a 67.

• STANHOPE, Márcia; Lancaster, Jeanette. Enfermagem Comunitária: Promoção da Saúde de Grupos, Famílias e Indivíduos. Lisboa:

Lusociência, 1999.



Relatório de Estágio____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII - PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES DO DIA MUNDIAL DA 
DIABETES “CORAGEM… ABRACE A DIABETES!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Ciências da Saúde 

 

 

 

 

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária 

 

 

 

 

 

Planeamento 

Da Actividade no âmbito da Comemoração do Dia Mundial 

da Diabetes 

“Coragem… Abrace a Diabetes!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, Novembro 2010 

 

 



                                                      Instituto de Ciências da Saúde 

 

 

 

 

Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária 

 

 

 

 

Planeamento 

Da Actividade no âmbito da Comemoração do Dia Mundial 

da Diabetes 

 “Coragem… Abrace a Diabetes!” 

 

Trabalho realizado por: 

                                    Liliana Vasconcelos 

                                           

   Sob orientação: Professor Paulo Alves 

                              Tutora: Enfermeira Isabel Rocha 

                                               

    

 

 

 

Porto, Novembro 2010 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu vês as coisas tal e qual elas são e perguntas: “Porquê?” 

Eu vejo as coisas como nunca foram e Pergunto: “Porque não?” 

 

                                                       Bernard Sham in Santos e Rosário  
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1. Planeamento da Actividade do Dia Mundial da Diabetes 
 

O Planeamento das Actividades é um utensílio básico para a realização das intervenções 

necessárias para o alcance do êxito e conquista de ganhos em saúde. A implementação 

de intervenções baseadas em actividades não estruturadas, podem conduzir ao fracasso 

da resposta pretendida para as necessidades antecipadamente identificadas. 

Esta actividade pretende contribuir na Sensibilização da Comunidade em geral acerca 

da Diabetes. Pretende-se obter ganhos em saúde, promovendo à comunidade, palestrais 

direccionadas para várias abordagens, com o intuito de proporcionar conhecimentos no 

âmbito desta patologia. 

2. Objectivos 
 

Os objectivos relativamente a esta actividade, prendem-se com a necessidade de 

sensibilizar a comunidade em geral acerca da Diabetes, através da Comemoração do Dia 

Mundial da Diabetes, que coincide exactamente com o dia do evento. 

3.Análise da Situação e Caracterização do Grupo 
 

Esta actividade que se intitula “CORAGEM…. ABRACE A DIABETES!”, irá ser 

realizada em parceria com o ACES Tâmega III – Vale de Sousa Norte, Universidade 

Católica Portuguesa e com o apoio Câmara Municipal de Felgueiras. Serão realizadas 

várias sessões de Educação para a Saúde à população diabética/ família, associando 

actividades lúdicas e científicas alusivas à comemoração do Dia Mundial da Diabetes 

(14 de Novembro). Está inserido de acordo com as actividades delineadas no projecto 

“Coma Bem, Viva Melhor!”, e terá a sua realização no Auditório da Câmara Municipal 

de Felgueiras. Pertencem à organização os elementos: Liliana Vasconcelos; Telma Dias; 

Mª Georgina Novais; Isabel Rocha; Norminda Magalhães Paulo Alves.  
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4. Organização da Actividade 

Com o intuito de facilitar a organização deste evento, foram delineados por 

unanimidade do grupo de mestrandas, quem ficaria directamente responsável por cada 

actividade, dentro do programa definido. Deste modo, para tornar a dinâmica da 

organização deste evento mais fácil de compreender será apresentado o programa: 

10h/11h - Aula Desportiva - Viva Fit por Sónia Almeida  

14h - Sessão de Abertura: Presidente da CMF; Director Executivo ACES; Presidente 

do Conselho Clínico do ACES; Vogal do Conselho Clínico do ACES; Docentes da UCP 

14h15 - “Prevenir para não remediar: Um olhar sobre a Diabetes”: Liliana 

Vasconcelos - UCP, Telma Dias - UCP 

15h - Grupo de Ballet - Academia de Dança  

15h30 - “Alimentação Saudável” por Soraia Bernardo - Nutricionista C.S. Paços de 

Ferreira  

16h – Intervalo (Coffe BreaK) 

Actuação da Associação Recreativa e Música Nível 78  

17h - “Cuidados com os pés” por Paulo Alves - Professor UCP e Membro da direcção 

APTF  

17h30 - “Importância do Exercício Físico” por Luísa Leite – Professora Educação 

Física.  

17h45 - Viva Fit: Apresentação e Demonstração por Sónia Almeida - Ciências do 

Desporto.  

18h – “Diabetes na Primeira Pessoa” por Ema Carvalho - Presidente DIMOV, João 

Ribeiro - Presidente da Associação de Diabetes do Baixo Tâmega, Maria Rosalina 

Teixeira.  
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18h40 - Encerramento - Isabel Rocha - Vogal do Conselho Clínico do ACES Tâmega 

III – Vale do Sousa Norte. 

Em simultâneo decorrerão rastreios relacionados com a Diabetes Mellitus, bem como 

Sessões de Educação para a Saúde. (Organização da responsabilidade de Paulo Alves, 

Maria Georgina Novais, Liliana Vasconcelos e Telma Dias). 

Com os seguintes apoios: 

� Lilly; 

� Roche : Accu - Chek; 

� Pedi Relax; 

� Pierre Fabre; 

� Farmácia CHTS; 

� Farmácia Sta. Quitéria; 

� APTF; 

� DIMOV; 

� AARIS; 

� Infor Eco - Felgueiras; 

� Florista e Decoração de Eventos – Irene Ribeiro; 

� Estufas Santão; 

� Digitronic; 

� Padaria Cristo Rei - Felgueiras; 

� Padaria S. Jorge; 
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� Padaria Ribeiros – Pão Quente Bela Vista; 

� Pizzaria Dakar; 

� Pingo Doce - Felgueiras; 

� Intermarché - Felgueiras; 

� Viva Fit - Felgueiras; 

� Academia de dança; 

� Penafiel Gente Arte, AARIS e Desporto (blogs) – Publicação a 31 de Outubro. 

Com a Animação de: 

� Associação Recreativa e Musical Nível 78 

Órgãos da comunicação social: 

� Semanário de Felgueiras - Com publicação a 12/11/2010; 

� “O Penafidelense” – Com publicação a 4/11/2010; 

� “Jornal de Lousada” – Com publicação a 10/11/2010; 

� Agenda da Câmara Municipal de Felgueiras – Com a publicação a 12/11/2010; 

� Rádio Felgueiras – Divulgação nos dias 12 13 de Novembro; 

� Rádio Clube de Penafiel – Divulgação a 11, 12 e 13 de Novembro; 

5. Material para a Comemoração do Dia Mundial da Diabetes 

Vários ofícios foram enviados por intermédio da Enfermeira Isabel Rocha, à Câmara 

Municipal Felgueiras de forma a serem facultados todos os recursos estruturais, 

materiais e humanos, necessários para a realização deste evento. 
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Foi também enviado ofício formal para a direcção do Centro de Saúde de Felgueiras 

para a cedência de materiais para uso nos rastreios. 

6. Organização do Espaço/Tempo 
 

A Comemoração do Dia Mundial da Diabetes, será realizada no dia 14 de Novembro, 

no Auditório da Câmara Municipal de Felgueiras. 

Das 10 às 11 horas da manhã irá realizar-se uma Actividade Desportiva com o Viva Fit, 

em frente à Câmara Municipal de Felgueiras. 

Da parte da tarde sessão de abertura dos trabalhos às 14 horas até às 19 horas. 

7. Avaliação 

A avaliação será efectuada de forma quantitativa, através do preenchimento de um 

Questionário para avaliação do evento, aplicado a profissionais de Saúde, por consenso 

de peritos. 



Relatório de Estágio____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII - PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA 
DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Coragem... Abrace a 

Diabetes!” 

ORGANIZAÇÃO: 
 
L i l i a n a  V a s c o n c e l o s  
M ª  G e o r g i n a  N o v a i s  
T e l ma  D i a s  
I s a b e l  R o c h a  
N o r m i n d a  M a g a l h ã e s  
P a u l o  A l v e s  

• PesoPesoPesoPeso    

• Perímetro AbdominalPerímetro AbdominalPerímetro AbdominalPerímetro Abdominal    

• Tensão ArterialTensão ArterialTensão ArterialTensão Arterial    

• Pesquisa de  GlicemiaPesquisa de  GlicemiaPesquisa de  GlicemiaPesquisa de  Glicemia    

    

Sessões de Educação para a Saúde:Sessões de Educação para a Saúde:Sessões de Educação para a Saúde:Sessões de Educação para a Saúde:    

    

15h15h15h15h––––    “Saber de si”“Saber de si”“Saber de si”“Saber de si”    

    

17h 17h 17h 17h ----”Coma Bem, Viva Melhor!””Coma Bem, Viva Melhor!””Coma Bem, Viva Melhor!””Coma Bem, Viva Melhor!”    

    

COM O  APOIO DE : 

• Lilly; 

• Roche : Accu—Chek; 

• Pedi Relax; 

• Pierre Fabre; 

• Farmácia  CHTS; 

• Farmácia Sta. Quitéria; 

• APTF; 

• DIMOV; 

• Infor Eco—Felgueiras; 

• Florista e decoração de eventos: Irene Ribeiro; 

• Estufas Santão; 

• Padaria Cristo Rei - Felgueiras;  

• Padaria Ribeiros: Pão Quente Bela Vista; 

• Padaria  S. Jorge; 

• Pizzaria Dakar; 

• Pingo Doce -  Felgueiras; 

• Intermarché - Felgueiras; 

• Digitronic; 

• Academia de Dança - Cristina Correia 

• Viva Fit - Felgueiras; 

 

COM A ANIMAÇÃO DE : 

• Associação Recreativa e Musical  Nível 78 

 

ORGÃOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

• Semanário de Felgueiras; 

• “O Penafidelense”; 

• Rádio Felgueiras; 

• Rádio Clube de Penafiel; 

• Penafiel Gente Arte, AARIS e Desporto (blogs) 

 

COM O APOIO DE : 

• Câmara Municipal de Felgueiras; 



Inscrição Gratuita 

 

Nome: 

 

 

Profissional de Saúde: Sim            Não 

Diabético: Sim                         Não 

Idade: 

Concelho: 

 

10h /11h - Aula Desportiva - Viva Fit 

Em frente à CMF 

 

14h - Sessão de Abertura 

Presidente da CMF 

Director Executivo ACES 

Presidente do Conselho Clínico do ACES 

Vogal do ACES 

Docentes da UCP 

14h15 - “Prevenir para não remediar” - Um 
olhar sobre a Diabetes 

Liliana Vasconcelos - UCP 

Telma Dias - UCP 

15h - Grupo de Ballet - Academia de Dança 

Cristina Correia 

15h30 - “Alimentação Saudável” 

Soraia Bernardo - Nutricionista C.S. Paços de  

Ferreira 

16h - Intervalo 

 

Coffe BreaK 

Associação Recreativa e Musical Nível 78  

 

17h - “Cuidados com os pés” 

Vanessa Dias - Enf.ª Grupo Pé Diabético - APTF 

(Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas) 

17h30 - “Importância do Exercício Físico” 

Luísa Leite  - Prof. Educação Física e Desporto 

17h45 - Viva Fit: Apresentação e Demonstração 

Sónia Almeida - Ciências do Desporto 

18h - Diabetes na Primeira Pessoa 

Moderadora: Mª Georgina Novais—UCP 

Ema Carvalho  - Presidente DIMOV 

João Ribeiro  - Presidente da Associação de Diabetes do 
Baixo Tâmega 

Maria Rosalina Teixeira 

18h40 - Encerramento 

Isabel Rocha  - Vogal do Conselho Clínico 

 

 

 

 

 

 

Para as primeiras 

 60 inscrições 
 

Oferta de KIT Para o Pé 
 

 

Entregar no Centro de Saúde de Felgueiras  -  
Recepção 

 

Enviar por correio para: 

CS Felgueiras 

Avenida Agostinho Ribeiro 

4610– 102 Margaride Felgueiras 

Por Telefone: 255 310 920 

Email: telmadia@gmail.com 

           lilianacarinateixeira@gmail.com 
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ANEXO XIV - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17h - “Cuidados com os pés” 
Vanessa Dias  - Enf.ª Grupo Pé Diabético - APTF 
17h30 - “Importância do Exercício Físico” 
Luísa Leite  -  Prof. Educação Física 
17h45 - Viva Fit: Apresentação e Demonstração 
Sónia Almeida  - Ciências do Desporto 
18h - Diabetes na Primeira Pessoa 
Ema Carvalho  - Presidente DIMOV 
João Ribeiro  - Presidente da Associação de Diabetes 
do Baixo Tâmega 
Maria Rosalina Teixeira 
18h40 - Encerramento 
Isabel Rocha - Vogal do Conselho Clínico do ACES 
Tâmega III - Vale do Sousa Norte 

 
Para as primeiras 

 60 inscrições 

Oferta de KIT Para o Pé 

 
 

Em simultâneo: 

• Rastreios   

• Sessões de Educação para a Saúde  

10h - 11h– Aula Desportiva—Viva Fit 
Em frente à Câmara Municipal 
14h - Sessão de Abertura 
Presidente da CMF 
Director Executivo  do ACES 
Presidente do Conselho Clínico do ACES 
Vogal do Conselho Clínico do ACES 
Docentes da UCP 
14h15 - “Prevenir para não remediar” - Um 
olhar sobre a Diabetes 
Liliana Vasconcelos - UCP 
Telma Dias - UCP 
15h - Grupo de Ballet  - Academia de Dança 
Cristina Correia 
15h30 - “Alimentação Saudável” 
Soraia Bernardo  - Nutricionista C.S. Paços de 
Ferreira 
16h - Intervalo 
Coffe BreaK 

Associação Recreativa e Musical NÍVEL 78 

COM O  APOIO  E COLABORAÇÃO DE : 

• Lilly; 

• Roche : Accu—Chek; 

• Pedi Relax; 

• Pierre Fabre; 

• Farmácia  CHTS; 

• Farmácia Sta. Quitéria; 

• APTF; 

• DIMOV; 

• AARIS; 

• Infor Eco—Felgueiras;; 

• Florista e decoração de eventos– Irene  Ribeiro; 

• Estufas Santão; 

• Digitronic; 

• Padaria Cristo Rei - Felgueiras;  

• Padaria  Ribeiros– Pão Quente Bela Vista; 

• Pizzaria Dakar; 

• Pingo Doce -  Felgueiras; 

• Intermarché - Felgueiras; 

• Viva Fit - Felgueiras; 

• Academia de dança; 

• Penafiel Gente Arte, AARIS e Desporto (blogs) 

COM A ANIMAÇÃO DE : 

• Associação Recreativa e Musical  Nível 78 
ORGÃOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

• Semanário de Felgueiras; 

• “O Penafidelense”; 

• Rádio Felgueiras; 

• Rádio Clube de Penafiel; 
COM O APOIO: 

• Câmara Municipal de Felgueiras. 
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Domingo, Outubro 31, 2010 

Convite Dia Mundial da Diabetes  

Domingo, Outubro 31, 2010 

Convite Dia Mundial da Diabetes  

Domingo, Outubro 31, 2010              
Convite Dia Mundial da Diabetes  

 

(Em Felgueiras) 14 de Novembro de 2010 – Dia Mundial da Diabetes.  

Diabetes: Prevenção e Educação 

Liliana Vasconcelos, M. Georgina Novais, Telma Dias  

PROGRAMA 

10h— 11h – Aula Desportiva — Viva Fit 

Bom tempo: em frente á CMF, Chuva: Pavilhão Desportivo de Felgueiras 

14h— Sessão de abertura 

Presidente da CMF; Director Executivo ACES; Presidente do Conselho Clínico do ACES; Vogal do 

Conselho Clínico do ACES; Docentes da UCP 

14h15—“Prevenir para não remediar: Um olhar sobre a Diabetes” 

Liliana Vasconcelos – UCP, Telma Dias - UCP 

15h— Grupo de Ballet - Escola de Dança 

15h30—“Alimentação Saudável” 

Soraia Bernardo - Nutricionista C.S. Paços de Ferreira 



16h— Intervalo 

Coffe BreaK, Grupo Musical—Nível 78 

17h—“Cuidados com os pés” 

Vanessa Dias - Enf. Grupo Pé Diabético— APTF 

17h30—“Importância do Exercício Físico” 

Luísa Leite - Prof. Educação Física 

17h45— Viva Fit: apresentação e demonstração 

Sónia Almeida - Ciências do Desporto 

18h— Diabetes na Primeira Pessoa 

Ema Carvalho - Presidente DIMOV, João Ribeiro - Presidente da Associação de Diabetes do 

Baixo Tâmega, M. Rosalina Teixeira 

18h40— Encerramento - Isabel Rocha - Vogal do Conselho Clínico do ACES Tâmega III – Vale do 

Sousa Norte 

Em simultâneo irão decorrer rastreios relacionados com a Diabetes Mellitus. 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica, crónica, que surge do mau funcionamento 

do pâncreas, impossibilitando assim de existir uma absorção ideal do açúcar do sangue, por 

falta de insulina. A DM apresenta uma alta morbimortalidade com perda importante da 

qualidade de vida dos pacientes. (Goldney et al, 2004; Hood et al, 2004). Torna-se imperioso 

ressaltar a necessidade de acompanhamento, de apoio e de seguimento contínuo do utente 

por uma equipa multidisciplinar de saúde. 

No Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, é reforçada a convicção de existir 

uma tendência crescente da prevalência da diabetes em Portugal. De acordo com o Relatório 

Anual do Observatório Nacional da Diabetes 2009, na região do ACES Tâmega III – Vale do 

Sousa Norte (Agrupamento de Centros de Saúde: Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira), 

regista-se uma prevalência a nível nacional com respectivo atributo numérico de 13.9%. Torna-

se pertinente reflectir nesta realidade, assim como, em todos os outros factores que estão 

associados ao seu aparecimento. A Pré-Diabetes em Portugal em 2008, atingia 23,2% da 

população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos. Os dados obtidos 

por este estudo vieram reforçar o conhecimento sobre a gravidade e prevalência da DM, 

No âmbito do Mestrado de Especialização de Enfermagem Comunitária, foi realizado um 

Diagnóstico de Saúde, no ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte (Felgueiras, Lousada, Paços 

de Ferreira), denominado “Um olhar sobre a diabetes”, no qual foi constatado uma 

necessidade de intervenção no âmbito da Educação para a Saúde á população diabética/ 

família. Assim sendo, propomo-nos a realizar actividades alusivas no âmbito da comemoração 

do Dia Mundial da Diabetes (14 de Novembro). Esta actividade que se intitula “CORAGEM…. 



ABRACE A DIABETES!”, vai ser realizada em parceria com o ACES Tâmega III – Vale de Sousa 

Norte, Universidade Católica e com o apoio Câmara Municipal de Felgueiras.  

Publicada por Napoleão Monteiro em 6:56 PM  0 comentários:  

Enviar um comentário  
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ANEXO XVI - LISTA DE INSCRIÇÕES DO DIA MUNDIAL DA DIABETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Nº 
DATA 

Inscrição 
Nome 

Profissional 

de 

Saúde 

Diabético Idade Concelho 
Levantamento 

Certificado 

1 6/11/2010 Mª Amélia Matos Teixeira Não Sim 64 Amarante  

2 6/11/2010 Virgínia de Fátima C. Teixeira Não Sim 54 Felgueiras  

3 6/11/2010 António Torres Costa Não Sim 59 Amarante  

4 7/11/2010 Rosa Cristina Lourenço Leite Sim Não 31 Penafiel  

5 7/11/2010 Joana Isabel Costa da Silva Não Não 25 Felgueiras  

6 7/11/2010 Marta Isabel Félix Magalhães Não Não 23 Felgueiras  

7 7/11/2010 Carina Mendes Teixeira Sim Não 28 Felgueiras  

8 7/11/2010 Susana Maria Almeida Penetro Sim Não 26 Amarante  

9 7/11/2010 Frederico Pinto Moreira Não Sim 32 Felgueiras  

10 7/11/2010 Manuela Maria Moreira Não Sim 36 Felgueiras  

11 7/11/2010 Carlos Moreira Martins Não Sim 32 Felgueiras  

12 7/11/2010 Mª da Luz Pinheiro Não Sim 41 Amarante  

13 8/11/2010 Elisa Cláudia Nogueira Leite Sim Não 31 Felgueiras  

14 8/11/2010 Albano Marinho Não Não 58 Amarante  

15 8/11/2010 Mª Emília Teixeira Carneiro Não Não 55 Amarante  

16 8/11/2010 Marta Carvalho Abreu Sim Não 30 Mondim de 

Bastos 

 



                                                        

17 8/11/2010 Ana Rita C. Silva Carneiro Sim  Não 26 Barcelos  

18 8/11/2010 Helena Cláudia L. M. T. C. Melo Sim Não 29 Amarante  

19 8/11/2010 Cidália Marlene T. Ferreira Sim Não 32 Lousada  

20 8/11/2010 Sandra Lúcia Silva Teixeira Não Não 35 Amarante  

21 9/11/2010 Alan Rocha Melo Sim Não 54 Lousada  

22 8/11/2010 Telmo marcos Mendes Silva Sim Não 34 Lousada  

23 8/11/2010 Mª Emília Ribeiro Não Sim 72 Lousada  

24 8/11/2010 Maria Augusta Ribeiro Não Sim 46 Lousada  

  

25 8/11/2010 Maria Gloria de Freitas Sousa Sim Não 53 Felgueiras  

26 8/11/2010 Ana Monteiro Félix Sim Não 58 Felgueiras  

27 9/11/2010 Isabel Alves Sim Não 45 Felgueiras  

28 9/11/2010 Judite C. Gonçalves Pereira Sim Sim 79 Felgueiras  

29 9/11/2010 Luís Cunha Sim Sim 59 Felgueiras  

30 9/11/2010  Alzira M. de Sousa Não Não 59 Felgueiras  

31 9/11/2010 Mª Gloria Silva Não Não 69 Felgueiras  

32 10/11/2010 Verónica Azevedo P Marinho Sim Não 36 Felgueiras  

33 10/11/2010 Mª Alice Lima da Costa Não Sim 75 Felgueiras  



                                                        

34 10/11/2010 Mara Patrícia Moura Maia Sim Não 31 Felgueiras  

35 10/11/2010 Carla Marisa Leite da Costa Sim Não 27 Felgueiras  

36 10/11/2010 Fernando Jesus Reis Cruz Sim Não 36  Felgueiras  

37 10/11/2010 Dulce Manuela M. da Silva Sim Não 35 Amarante  

38 10/11/2010 Arlindo Fernando G. da Silva Não Sim 59 Felgueiras  

39 10/11/2010 Ana Maria S. Ferreira Não Sim 57 Felgueiras  

40 10/11/2010 Margarida Almeida Araújo Não Não 71 Felgueiras  

41 10/11/2010 Maria Celina Ribeiro Não Não 73  Felgueiras  

42 10/11/2010 Maria de Lurdes Jarra Quoquinas Não Sim 79 Felgueiras  

43 10/11/2010 Manuel Alexandrino Fernandes Não Sim 63 Felgueiras  

44 10/11/2010 Mª Graça P. Leite Não Não 62 Felgueiras  

45 10/11/2010 Margarida Costa Não Não 60 Felgueiras  

46 10/11/2010 João Costa Não Não 61 Felgueiras  

47 10/11/2010 Paula Fernandes  Não Não 36 Felgueiras  

48 10/11/2010 Pedro Costa  Não Não 34 Felgueiras  

49 10/11/2010 Maria Elisa Araújo Sim Sim 68 Felgueiras  

50 11/10/2010 Maria Fernanda G. D. Coelho Não Não 48 Felgueiras                                          

51 11/10/2010 Carlos Manuel Alves Coelho Não Não 53 Felgueiras  



                                                        

52 11/10/2010 Patrícia Clara R Teixeira  Não Não 36 Felgueiras  

53 11/10/2010 Ana Mª Cunha C. F. Gamboa Não Não 75 Felgueiras  

54 12/10/2010 Dr. Simões Sim Não 58 Amarante  

55 12/10/2010 Israel Abraão Não Não 18 Felgueiras  

56 12/10/2010 Joaquim Magalhães Teixeira Não Sim 63 Felgueiras  

57 12/10/2010 Dulce vieira Não Não 56 Felgueiras  

58 12/10/2010 Maria Alice Cardoso Oliveira Não Sim 74 Felgueiras  

59 12/10/2010 José Joaquim G. Alves Não Não 53 Felgueiras  

60 12/10/2010 Rosa Maria Lopes Ferreira Não Sim 48 Felgueiras  

61 12/10/2010 Rosa da Conceição F. Dias Não Não 72 Felgueiras  

62 12/10/2010 Maria Fátima S Pereira Sim Não 47 Felgueiras  

63 12/10/2010 Rosa Mª dias L Carvalho Não Não 52 Felgueiras  

64 12/10/2010 Filipe Matos Teixeira Não Não 38 Amarante  

65 12/10/2010 José António Teixeira Não Sim 39 Amarante  

66 12/10/2010 Abel Manuel S Vasconcelos Não Não 32 Felgueiras  

67 12/10/2010 Manuel Teixeira Não Não 68 Amarante  

68 12/10/2010 José Adriano M Dias Não Não 59 Felgueiras  

69 12/10/2010 Pedro Manuel S Sousa Não Não 29 Felgueiras  



                                                        

70 12/10/2010 Adriano Araújo M Novais Não Não 54 Amarante  

71 12/10/2010 Maria Cerqueira T Costa Não Não 54 Amarante  

72 13/11/2010 António Armando F da Rocha Sim Não 63 Felgueiras  

73 13/11/2010 António Cerqueira Afonso Não Sim 50 Felgueiras  

74 13/11/2010 Mª Albertina Pacheco Ribeiro Não Não 49 Felgueiras  

75 13/11/2010 Maria Pereira Sim Não 36 Felgueiras  

76 13/11/2010 Mª Conceição Moreira Não Não 62 Felgueiras  

77 13/11/2010 Avelino Martins Não Não 65 Felgueiras  

78 13/11/2010 Ana Catarina silva Não Não 19 Felgueiras  

79 13/11/2010 Joaquim Vasconcelos Não Não 27 Felgueiras  

80 13/11/2010 Alexandra Costa Sim Não 25 Porto  

81 13/11/2010 António Moreira Não Sim 58 Felgueiras  

82 13/11/2010 Olívia Martins Não Não 56 Felgueiras  

83 13/11/2010 Madalena Moreira Não Não 36 Felgueiras  

84 13/11/2010 Mª Olívia Coimbra  Não Não 79 Felgueiras  

85 13/11/2010 António Carlos Cardoso Não Não 35 Felgueiras  

86 13/11/2010 Adelaide Manuela Silva Martins Não Não 35 Felgueiras  

87 13/11/2010 Mª Adelaide Mendes P Ferreira Não Não 44 Felgueiras  



                                                        

88 13/11/2010 Mª Conceição Barbosa Não Não 55 Felgueiras  

89 13/11/2010 António Manuel Coelho Não Não 55 Felgueiras  

90 13/11/2010 José Leite Não Não 62 Felgueiras  

91 13/11/2010 Mª Fernanda L. Vieira Não Não 51 Felgueiras  

92 13/11/2010 Adriana Pinto Ribeiro Não Não 52 Felgueiras  

93 13/11/2010 Nelson Sampaio Não Não 32 Felgueiras  

94 13/11/2010 Manuel Fernando M Pinto Não Não 52 Felgueiras  

95 13/11/2010 José Mª da Silva Não Não 59  Felgueiras  

96 13/11/2010 Gertrudes Fernanda F Barbosa Não Não 28 Felgueiras  

97 13/11/2010 Andreia Mª Couto lira Não Não 30 Felgueiras  

98 13/11/2010 Mª Conceição Sousa Sim Não 75 Felgueiras  

99 13/11/2010 Mª Conceição Marques Cunha Não Não 56 Felgueiras  

100 13/11/2010 Margarida Pereira Não Sim 89 Felgueiras  

101 13/11/2010 José Pinheiro Não Não 25 Amarante  

102 13/11/2010 Mª Esmeralda Pinto Ribas Não Não 67 Felgueiras  

103 13/11/2010 Mª Manuela Lopes Sousa Não Não 70 Felgueiras  

104 13/11/2010 Amélia Graça Gonçalves Diogo Não Não 51 Felgueiras  

105ão 13/11/2010 Rui Alberto Machado Sousa Não Não 59 Maia  



                                                        

106 13/11/2010 Mª Beatriz G V Coelho Não Não 58 Maia  

107 13/11/2010 Beatriz Gonçalves Não Não 85 Felgueiras  

108 13/11/2010 Fernando Leite Não Não 58 Felgueiras  

109 13/11/2010 Mário Lobo Félix Não Não 68 Felgueiras  

110 13/11/2010 João António Silva Não Não 69 Felgueiras  

111 13/11/2010 Mª Lurdes vieira Não Não 49 Felgueiras  

112 13/11/2010 Fernanda Mª Costa Brito Não Não 47  Felgueiras  

113 13/11/2010 Carlos Furtando Sampaio Não Não 70 Felgueiras  

114 13/11/2010 Alberto pereira Carvalho Não Não 74 Felgueiras  

115 13/11/2010 Mª Céu Pereira Fernandes Não Não 67 Felgueiras  

116 13/11/2010 Carlos Silva Não Não 36  Felgueiras  

117 13/11/2010 Cristiana Gonçalves Não Não 23 Felgueiras  

118 13/11/2010 Domingos F R Francisco Não Não 71 Felgueiras  

119 13/11/2010 Mª Fernanda T L Fernandes Não Não 50 Felgueiras  

120 13/11/2010 José Fernandes Teixeira Não Não 51 Felgueiras  

121 13/11/2010 Mª Dores T Costa  Não Não 73 Felgueiras  

122 13/11/2010 Alexandre Faria vieira Não Sim 71 Felgueiras  

123 13/11/2010 José Augusto T. Rebelo Não Sim 39 Amarante  



                                                        

124 13/11/2010 Adriano Teixeira Dias Não Não 75 Felgueiras  

125 13/11/2010 Mª Gloria Pereira Não Não 69 Felgueiras  

126 13/11/2010 Fernando Melo Cunha Não Sim 72 Felgueiras  

127 13/11/2010 Rosa Jesus Dias Não Não 74 Felgueiras  

128 13/11/2010 Carla patrícia Santos Não Não 24 Lousada  

129 13/11/2010 Vânia Daniela T Rebelo Não Não 22 Lousada  

130 13/11/2010 José Teixeira Fernandes Não Sim 59 Felgueiras  

131 13/11/2010 Mª Rita G Novais Sim Não 23 Fafe  

132 13/11/2010 Filipa M Marinho Castro Sim Não 23 Fafe  

133 13/11/2010 Francisco Cunha coelho Não Não 76 Felgueiras  

134 13/11/2010 Joana F Dias da Costa Não Não 18  Felgueiras  

135 13/11/2010 Mª Fernanda Cunha costa Não Sim 54 Felgueiras  

136 13/11/2010 Mário Sérgio M. Rico Não Não 38 Amarante  

137 13/11/2010 Cármen Dolores Granjo Lopes Sim Não 36 Amarante  

138 13/11/2010 Manuel Alves Não Não 55 Felgueiras  

139 13/11/2010 Ana Mª Ventura Não Não 60 Felgueiras  

140 13/11/2010 Mª Gloria Oliveira Lopes Não Não 52 Felgueiras  

141 13/11/2010 Jorge Fernando Coelho Carvalho Não Não 46 Felgueiras  



                                                        

142 13/11/2010 José Mª Sousa Silva Não Não 71 Felgueiras  

143 13/11/2010 Mª Irene Sousa Ribeiro Não Não 37 Felgueiras  

144 13/11/2010 Ricardo Fonseca Não Não 48  Felgueiras  

145 13/11/2010 Mª Jesus Oliveira Não Não 66 Guimarães  

146 13/11/2010 Maria Helena Sampaio Costa Não Não 62 Felgueiras  

147 13/11/2010 Alexandra Pereira Sim Não 24 Porto  

148 13/11/2010 João Fernando Lira Pereira Não Não 16 Felgueiras  

149 13/11/2010 Adelino Fernando leite pereira Não Não 49 Felgueiras  

150 13/11/2010 António Simões Sim Não 57 Amarante  

151 13/11/2010 Carla Sofia Guimarães Sim Não 23 Felgueiras  

152 13/11/2010 Paulo André Moure Monteiro Sim Não 23 Felgueiras  

153 13/11/2010 Mª Adosinda Brochado costa Sim Não 71 Felgueiras  

154 13/11/2010 Sónia Mª Marques P Cunha Não Não 32 Felgueiras  

155 13/11/2010 Mª Amélia ribeiro Sousa Não Sim 50 Lousada  

156 13/11/2010 Vânia Filipa Barbosa Sim Não 27 Porto  

157 13/11/2010 Manuel Freitas Não Não 75 Felgueiras  

158 13/11/2010 José Pinto Teixeira Não Não 72 Felgueiras  

159 13/11/2010 Marta Dalila S Oliveira Não Não 26 Lousada  



                                                        

160 13/11/2010 Sónia Marisa T Almeida Não Não 28 Felgueiras  

161 13/11/2010 Cátia Sofia Carvalho Chanfana Não Não 24 Felgueiras  

162 13/11/2010 Joana Margarida T S Sousa Não Não 27 Felgueiras  

163 13/11/2010 Charlene Bessa Teixeira Não Não 24 Felgueiras  

164 13/11/2010 Gonçalo Diogo Coelho Não Não 27 Felgueiras  

165 13/11/2010 Mª Engrácia Vasconcelos Não Não 64 Felgueiras  

166 13/11/2010 Fernando Vasconcelos Não Não 64 Felgueiras  

167 13/11/2010 Ana Mª Alves Costa Não Não 39 Felgueiras  

168 13/11/2010 Andreia Natália Teixeira Dias Sim Não 31 Paredes  

169 13/11/2010 Rui Sousa Não Não 38 Paredes  

170 13/11/2010 Cristina Correia Não Não 45 Guimarães  

171 13/11/2010 Telma Dias Sim Não 27 Felgueiras  

172 13/11/2010 Liliana Vasconcelos Sim Não 28 Amarante  

173 13/11/2010 Georgina Novais Sim Não 46 Amarante  

174 13/11/2010 Soraia Bernardo Sim Não 34 Paços de 

Ferreira 

 

175 13/11/2010 Paulo Alves Sim Não 33 Porto  

176 13/11/2010 Norminda Magalhães Sim Não 62 Porto  

177 13/11/2010 Luísa Leite Não Não 28 Felgueiras  



                                                        

178 13/11/2010 Sónia Almeida Não Não 28 Felgueiras  

179 13/11/2010 Ema Carvalho Sim Sim 45 Porto  

180 13/11/2010 João Ribeiro Não Não 59 Amarante  

181 13/11/2010 Mª Rosalina Teixeira Não Sim 58 Amarante  

182 13/11/2010 Francisco Moura Não Não 59 Felgueiras  

183 13/11/2010 Fernanda Garcia Não Não 61 Felgueiras  

184 13/11/2010 Cidália carneiro Não Não 41 Felgueiras  

185 13/11/2010 Miguel Correia Não Não 56 Felgueiras  

186 13/11/2010 Manuela Fonseca Não Não 57 Felgueiras  

187 13/11/2010 David Carvalho Não Não 27 Felgueiras  

188 13/11/2010 Castro Não Não 32 Felgueiras  

189 13/11/2010 Charlene Oliveira Não Não 30 Felgueiras  

190 13/11/2010 Luís Marques Não Não 59 Felgueiras  

191 13/11/2010 Armanda Marques Não Não 58 Felgueiras  

192 13/11/2010 Isabel Rocha Sim Não 59 Felgueiras  

193 13/11/2010 Moutinho de Carvalho Sim Não 61 Felgueiras  

194 13/11/2010 Manuela Silva Sim Não 60 Felgueiras  

195 13/11/2010 Inácio Ribeiro Sim Não 50 Felgueiras  



                                                        

 

 

196 13/11/2010 Joana Maria S. Mesquita Sim Não 30 Felgueiras  

197 13/11/2010 Carla Sofia Melo Guimarães Não Não 40 Felgueiras  

198 13/11/2010 Márcio Calhandro Marcelino Não Não 26 Felgueiras  

199 13/11/2010 Paulo André Monteiro Não Não 25 Felgueiras  

200 13/11/2010 Andreia Liliana Guimarães Não Não 23 Felgueiras  
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ANEXO XVII - CERTIFICADOS DO DIA MUNDIAL DA DIABETES 
“CORAGEM… ABRACE A DIABETES!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                      

Universidade Católica Portuguesa                                           Câmara Municipal de Felgueiras                                                   ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 

DDiiaa  MMuunnddiiaall  ddaa  DDiiaabbeetteess  

“Coragem... Abrace a Diabetes!” 

14 de Novembro de 2010 

CERTIFICADO 

 

Certifica-se que, _______________________________________________________ fez parte da Comissão Organizadora 

da Comemoração do Dia Mundial do Diabético: “Coragem… Abrace a Diabetes!”, organizada pela Universidade 

Católica Portuguesa e ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, no dia 14 de Novembro de 2010, realizada nos Paços do 

Concelho de Felgueiras. 

Felgueiras, 14 de Novembro de 2010 

   

                  Pel’ A Universidade Católica                                                                                                                            Pel’ O ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte                                             

  

         _______________________                                                                                           ___________________  

    Professores: Norminda Magalhães /Paulo Alves                                                                                                                                               Enfermeira Isabel Rocha 

  (Docentes da Universidade Católica Portuguesa)                                                                                                                                             (Vogal do Conselho Clínico)  



                                                                                                      

Universidade Católica Portuguesa                                           Câmara Municipal de Felgueiras                                                   ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 

DDiiaa  MMuunnddiiaall  ddaa  DDiiaabbeetteess  

“Coragem... Abrace a Diabetes!” 

14 de Novembro de 2010 

CERTIFICADO 

 

Certifica-se que______________________________________________ participou como Palestrante com o tema 

“Prevenir para não remediar: Um olhar sobre a Diabetes” na Comemoração do Dia Mundial da Diabetes: 

“Coragem… Abrace a Diabetes!”, organizada pela Universidade Católica Portuguesa e ACES Tâmega III – Vale do Sousa 

Norte, no dia 14 de Novembro de 2010, realizada nos Paços do Concelho de Felgueiras. 

Felgueiras, 14 de Novembro de 2010

   

                  Pel’ A Universidade Católica                                                                                                                            Pel’ O ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte                                             

  

         ____________________                                                                                             ____________________  

   Professores: Norminda Magalhães/ Paulo Alves                                                                                                                                               Enfermeira  Isabel Rocha 

  (Docentes da Universidade Católica Portuguesa)                                                                                                                                              (Vogal do Conselho Clínico)  



                                                                                                      

Universidade Católica Portuguesa                                           Câmara Municipal de Felgueiras                                                   ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 

DDiiaa  MMuunnddiiaall  ddaa  DDiiaabbeetteess  

“Coragem... Abrace a Diabetes!” 

14 de Novembro de 2010 

CERTIFICADO 

 

Certifica-se que______________________________________________________, fez parte da Mesa na Sessão de 

Abertura da Comemoração do Dia Mundial do Diabético: “Coragem… Abrace a Diabetes!”, organizada pela 

Universidade Católica Portuguesa e ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte, no dia 14 de Novembro de 2010, realizada 

nos Paços do Concelho de Felgueiras. 

Felgueiras, 14 de Novembro de 2010

   

                  Pel’ A Universidade Católica                                                                                                                            Pel’ O ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte                                             

  

         ____________________                                                                                             __________________  

  Professores: Norminda Magalhães/ Paulo Alves                                                                                                                                               Enfermeira Isabel Rocha 

  (Docentes da Universidade Católica Portuguesa)                                                                                                                                            (Vogal do Conselho Clínico)  



                                                                                                      

Universidade Católica Portuguesa                                           Câmara Municipal de Felgueiras                                                   ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte 

DDiiaa  MMuunnddiiaall  ddaa  DDiiaabbeetteess  

“Coragem... Abrace a Diabetes!” 

14 de Novembro de 2010 

CERTIFICADO 

 

Certifica-se que______________________________________________________, esteve presente na Comemoração do 

Dia Mundial do Diabético: “Coragem… Abrace a Diabetes!”, organizada pela Universidade Católica Portuguesa e ACES 

Tâmega III – Vale do Sousa Norte, no dia 14 de Novembro de 2010, realizada nos Paços do Concelho de Felgueiras. 

Felgueiras, 14 de Novembro de 2010 

   

                  Pel’ A Universidade Católica                                                                                                                            Pel’ O ACES Tâmega III – Vale do Sousa Norte                                             

  

         ____________________                                                                                             __________________  

  Professores: Norminda Magalhães/ Paulo Alves                                                                                                                                             Enfermeira Isabel Rocha 

  (Docentes da Universidade Católica Portuguesa)                                                                                                                                          (Vogal do Conselho Clínico)  
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ANEXO XVIII - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA 
DIABETES “CORAGEM… ABRACE A DIABETES!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

“Coragem… Abrace a Diabetes!” 

Dia Mundial da Diabetes - 14 de Novembro 2010 

 

Avaliação do Evento 

A sua opinião relativa a esta actividade é de extrema importância para nós, pois o seu contributo 
poderá permitir o aperfeiçoamento em futuros eventos, pelo que solicitamos que responda às 
questões abaixo expressas. 

Considera a Organização do Evento: 

Muito boa………………………………………………………………………………………………………….. 

Boa……………………………………………………………………………………………………………………. 

Suficiente………………………………………………………………………………………………………….. 

Insuficiente……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Considera o Tema do Evento: 

Muito útil……………………………………………………………………………………………………….. 

Útil…………………………………………………………………………………………………………………. 

Pouco útil……………………………………………………………………………………………………….. 

Utilidade nula………………………………………………………………………………………………...  

 

       

 

Obrigado pela colaboração, 

                                                                                         Data ___/ ___/ _______ 

Considera os Conteúdos Apresentados: 

Muito útil…………………………………………………………………………………………………….. 

Útil……………………………………………………………………………………………………………….. 

Pouco útil…………………………………………………………………………………………………….. 

Utilidade nula……………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO XIX - ARTIGOS DO SEMANÁRIO DE FELGUEIRAS DO DIA MUNDIAL 
DA DIABETES 
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