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Abstract

Healthy lifestyles and health literacy protect health and well-being of communi-
ties. The health education promoter of healthy lifestyles and health literacy tries 
to achieve health gains in the medium and long term. The National Occupational 
Health Program - 2nd Cycle 2013/2017 establishes objectives to guarantee the value 
of workers’ health, promoting work practices and healthy lifestyles. In this sense, the 
potential of Nursing at Work intervention, which translates to positive repercussions, 
is unquestionable. The objective was to describe the health literacy and lifestyles of 
adult workers of a public service institution of the Autonomous Region of Madeira.
A cross-sectional study was developed in a sample of 98 workers, with a mean age 
of 51 years and mostly male (76.5%). Was used a data collection instrument with the 
sociodemographic characteristics, the European Health Literacy Survey [-C of 0.97] 
and the questionnaire “FANTASTIC Lifestyles” [-C 0.725]. Complied with the ethical 
procedures inherent to this type of study.
In general health literacy, 61.2% presented limited literacy, being 53.1% problematic 
and 8.2% inadequate. In functional health literacy, 47.96% showed limited literacy. 
In lifestyle 6.1% presented a score of regular level, 9.2% of good level, 59.2% of very 
good level and 25.5% an excellent level. There is a positive and statistically significant 
correlation (p = 0.036) between the general lifestyle score and the overall health 
literacy score.
There is a need for interventions that promote more salutogenic behaviors, such as 
adequate diet and regular physical activity, health surveillance and self-care, in order 
to raise the awareness of the target population.

KEY WORDS: HEALTH LITERACY; LIFESTYLES; ADULT IN WORK CONTEXT;  
NURSING AT WORK.
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INTRODUÇÃO

Os estilos de vida sau-
dável (EVS) protegem 
a saúde e o bem-estar 
das comunidades, 
sendo na vida adulta 

ativa, influenciados por vários deter-
minantes, particularmente a literacia 
para a saúde (LS). Neste sentido, a 
educação para a saúde (EpS) promo-
tora de LS e subsequentemente de 
EVS, proporciona ganhos, a médio e 
longo prazo, ao nível do bem-estar, 
da satisfação, da produtividade e da 
prevenção de doenças não-transmis-
siveis e de acidentes1.O Programa 
Nacional de Saúde Ocupacional 
(PNSO) – 2º Ciclo 2013/2017 esta-
belece objetivos para aumentar os 
ganhos e garantir o valor da saúde 
do trabalhador junto das entidades 
empregadoras, dos responsáveis pela 
governação e da sociedade em gerall, 

2. Um dos objetivos específicos visa a 
promoção da saúde, através de práti-
cas de trabalho e de comportamen-
tos saudáveis nos locais de trabalho, 
do setor privado e da administração 
pública2. Neste sentido, é incontes-
tável o potencial da intervenção 
salutogénica da enfermagem, nos 
contextos laborais, ao capacitar os 
cidadãos de conhecimentos, atitudes
e valores que os ajudem a realizar 
escolhas e a tomar decisões adequa-
das ao seu projeto de saúde3, 4.

Estilos de vida no adulto
Existe um conjunto de fatores que 
determinam as condições de saúde 
do indivíduo ou das populações, 
nomeadamente os fatores biológicos 
(idade, género, raça e história fami-
liar), os fatores ambientais, os estilos 
de vida (prática regular de exercício 
físico, alimentação saudável, con-
sumo moderado de álcool…), como 
também as condições de vida e de 
trabalho dos indivíduos5, 6.
Fundamentamos o nosso conceito 
de EV na definição de Silva, Brito & 
Amado (2013) que o entendem como 
um combinado de comportamen-

não transmissíveis (DNT) a principal 
causa de morte no mundo (38 mi-
lhões das 56 milhões de mortes em 
2012), constituem um dos grandes de-
safios de saúde e de desenvolvimento 
do século 21, tanto em termos de 
sofrimento humano como no impac-
to socioeconómico que causam nos 
países, especialmente nos países de 
baixo e médio rendimento12. Em 2012, 
das 38 milhões de mortes causadas 
pelas DNT, mais de 40% foram prema-
turas, afetando, sobretudo, pessoas 
com menos de 70 anos de idade. Qua-
se três quartos de todas estas mortes 
(28 milhões), e a maioria das mortes 
prematuras (82%), ocorreram em 
países de baixo e médio rendimento. 
As principais DNT que contribuíram 
para tal elevada mortalidade foram 
as doenças cardiovasculares (17,5 
milhões de mortes, ou 46,2% das mor-
tes), o cancro (8,2 milhões, ou 21,7% 
das mortes), as doenças respiratórias 
(4,0 milhões, ou 10,7% das mortes) e a 
diabetes (1,5 milhões ou 4% de mor-
tes). Juntas, foram responsáveis por 
82% das mortes por DNT. A maioria 
destas mortes é evitável, havendo 
evidências encorajadoras que estas 
mortes prematuras podem ser redu-
zidas em todo o mundo uma vez que 
os fatores de risco estão associados a 
comportamentos modificáveis12.
Nas estimativas efetuadas em 2014, 
pelo Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), através da iniciati-
va Global Burden of Disease, na popu-
lação portuguesa, os fatores de risco 
com maior peso na carga de doença, 
e que mais contribuem para o total 
de anos de vida saudável perdidos, 
são: hábitos alimentares inadequados 
(19%); hipertensão arterial (17%); indi-
ce de massa corporal (IMC) elevado 
(13%); fumo de tabaco (12%); consumo 
de álcool (10%); glicose plasmática  
aumentada (8%) e baixo nível ou ina-
tividade física (7%). No que concerne 
à carga global de doença atribuível 
a hábitos alimentares inadequados, 
verifica-se que a dieta pobre em fruta, 

O
tos que respondem às situações do 
quotidiano de um indivíduo, tanto no 
local de trabalho, como de lazer, quer 
a nível físico, mental, social e espiri-
tual, sendo transmitidos através das 
relações sociais estabelecidas ao lon-
go da vida, em diferentes circunstân-
cias. Efetivamente, os estilos de vida 
têm influência na saúde do indivíduo 
e na comunidade que o rodeia.
Portugal é um dos países da União 
Europeia (UE) com índices mais 
elevados de inatividade física e ali-
mentação inadequada, tendo-se veri-
ficado que, em 2014, mais de metade 
da população com mais de 18 anos 
(52,8%) tinha excesso de peso ou obe-
sidade, sendo a RAM uma das regiões 
do país com valores mais preocupan-
tes (56,7%)7, 8. 
Quanto ao consumo de substâncias 
psicoativas, o panorama nacional 
também não é muito animador, dado 
que 10,3% da população portuguesa 
com mais de 15 anos é doente alcoó-
lico e 13,7% bebe excessivamente, 
números estes que têm vindo a au-
mentar, com consequente aumento 
dos diagnósticos de cirrose e hepatite 
alcoólica, que tornam o abuso de 
álcool um dos principais fatores de 
risco de morte1, 9. Dados relativos a 
2010 indicam que, em Portugal, indi-
víduos com 15 ou mais anos bebiam, 
em média, 12,9 litros de álcool puro 
por ano, sendo este valor superior à 
média europeia e mais significativo 
nos homens10. 
O tabagismo contribui para a maior 
parte das causas de morte a nível 
mundial, tendo sido responsável pela 
morte de cerca de 11000 portugueses 
em 2010, sendo a grande maioria do 
género masculino. Em 2012 mais de 
um quarto da população dos 15 aos 64 
anos era consumidor de tabaco, sen-
do a média de 14 cigarros por dia. Ob-
serva-se um maior consumo na faixa 
etária dos 25-34 anos nos homens e 
dos 35-44 anos nas mulheres11. 
De acordo com a World Health Orga-
nization (WHO), sendo as doenças 
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em vegetais e em frutos secos e rica 
em sódio, são os fatores com maior 
carga13.
Em Portugal, o Ministério da Saúde 
(MS), através da Direção-Geral da 
Saúde (DGS), tem vindo a adotar 
medidas específicas, que estão em 
conformidade com o plano de ação 
global proposto pela OMS1, nomea-
damente, com a elaboração do Plano 
Nacional de Saúde (PNS): Revisão 
e Extensão a 2020, definindo como 
principais metas reduzir para menos 
de 20% a taxa de mortalidade prema-
tura (abaixo dos 70 anos), aumentar 
em 30% a esperança de vida saudá-
vel aos 65 anos de idade e reduzir os 
fatores de risco relacionados com 
as DNT1. Estas medidas também 
se estendem ao contexto laboral 
através do Programa Nacional de 
Saúde Ocupacional (PNSO) – 2º Ci-
clo 2013/2017 onde se estabelecem 
objetivos para aumentar os ganhos 
em saúde e garantir o valor da saúde 
do trabalhador junto das entidades 
empregadoras, dos responsáveis pela 
governação e da sociedade em geral. 
Um dos objetivos específicos visa 
a promoção da saúde e práticas de 
trabalho e estilos de vida saudável, 
no local de trabalho, em empresas/
estabelecimentos do Setor Privado e 
da Administração Pública2.
Num estudo realizado em Portugal 
junto dos trabalhadores das esqua-
dras da polícia de segurança pública 
(PSP) do Funchal, de Benfica, de 
Cascais e respetivas equipas de in-
tervenção rápidas (EIR), e recorrendo 
ao questionário de EV FANTÁSTICO, 
constatou-se que,13,5% dos trabalha-
dores obteve o nível de “Bom”, 62,4% 
“Muito Bom” e 24,1% “Excelente”, 
relativamente ao score geral do EV14. 
Já no projeto implementado junto 
aos trabalhadores de uma empre-
sa do sector terciário na RAM, na 
fase de diagnóstico e recorrendo 
ao mesmo questionário, apurou-se 
que 11,9% dos inquiridos apresentou 
um score geral de estilos de vida 
de nível “Bom”, 55,9% um nível de 
“Muito Bom” e 32,2% um nível de 
“Excelente”15.

Literacia para a saúde
A LS integra as estratégias prioritá-
rias na agenda europeia para a saúde, 
dada a importância do papel ativo 
do cidadão na promoção da saúde, 
prevenção da doença, autogestão dos 
processos patológicos e consumo 
dos recursos de saúde16, 17. Também 
em Portugal tem vindo a crescer o 
interesse na promoção da LS como 
um caminho para a melhoria dos 
cuidados de saúde e para a definição 
de políticas de saúde mais adequadas 
às necessidades da população, evi-
denciado no PNS Revisão e Extensão 
a 20201 e no Programa Nacional de 
Educação para a Saúde, Literacia e 
Autocuidados (PNESLA)18. 
Sendo o conceito de LS tão vasto e 
com uma multiplicidade de defini-
ções e modelos19, adotaremos a defi-
nição desenvolvida Sørensen et al em 
2012. Assim, quando nos referimos à 
LS estão implicadas dimensões como 
o conhecimento, a motivação e as 
competências que as pessoas têm 
para aceder, compreender, avaliar 
e aplicar informação sobre saúde, 
fazendo julgamentos e tomando de-
cisões na vida cotidiana no âmbito 
dos cuidados de saúde, prevenção da 
doença e promoção da saúde, man-
tendo ou melhorando a qualidade de 
vida durante o curso da vida19.
Verificamos que esta definição abran-
ge as qualidades dos diferentes níveis
de LS propostos por Nutbeam, isto é, a 
literacia funcional que implica o co-
nhecimento sobre fatores de risco e 
serviços de saúde, assim como cum-
prir com as prescrições; a literacia 
interativa que envolve a capacidade 
para atuar de forma independente, 
motivação e autoconfiança; e a litera-
cia crítica que compreende a resiliên-
cia perante as adversidades sociais 
e económicas19. Deste modo, a LS 
implica mais do que saber ler infor-
mação, implica também a capacidade 
para interagir com os profissionais 
de saúde e para exercer controlo em 
situações do quotidiano que se rela-
cionem com a autogestão da doença 
ou a melhoria da saúde. Assim, para 
além dos benefícios em saúde pes-

soais, resultam benefícios sociais, 
nomeadamente por promover maior 
envolvimento em ações de saúde 
comunitárias, e maior compromisso 
com o desenvolvimento do capital 
social necessário para a promoção 
de saúde e prevenção de doença16, 17.
Facilmente se compreende que a 
baixa LS vem sendo identificada em 
diversos estudos como um fator de 
risco para diversas doenças, nomea-
damente as que têm fatores de risco 
modificáveis e que implicam a auto-
gestão da doença20, como por exem-
plo a obesidade21, a diabetes22, as 
doenças cardiocerebrovasculares23 
e o cancro24. Em suma, níveis de LS 
limitada conduzem a escolhas me-
nos saudáveis, a comportamentos de 
risco, a uma pior saúde, a uma menor 
autogestão, a mais hospitalizações e 
mesmo a mais mortalidade. Também 
provocam um aumento significativo 
do consumo dos recursos humanos 
e financeiros nos sistemas de saúde. 
Por outro lado, níveis adequados de 
LS resultam em melhorias da saúde 
e em mais qualidade de vida16, 17, 20.
Deste modo, é fundamental identifi-
car os níveis de LS da população, não 
só para os profissionais adequarem 
as suas intervenções às necessida-
des dos clientes, mas também, para 
fundamentar a definição de políticas 
e programas de saúde. Um estudo 
realizado em oito países europeus 
(Alemanha, Áustria, Bulgária, Espa-
nha, Grécia, Holanda, Irlanda e Poló-
nia) concluiu que, em média, quase 
50% de todos os adultos desses paí-
ses tinham uma LS geral limitada17.
Resultado da tradução e validação da 
escala utilizada no estudo referido 
anteriormente (HLS-EU) para o por-
tuguês (HLS-EU-PT)25, verificamos 
que 60% dos inquiridos portugueses 
tem uma LS geral limitada (24% apre-
sentam uma LS inadequada e 36% 
uma LS problemática), superando 
em muito a média dos outros oito 
países onde o estudo já se tinha rea-
lizado. Quanto à literacia funcional, 
os portugueses obtiveram o terceiro 
pior resultado com 29,6% dos inqui-
ridos a apresentarem LS funcional 
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fortemente inadequada (enquanto 
nos outros oito países este valor 
situava-se nos 21,2%). No entanto, 
42,9% dos inquiridos apresentavam 
possibilidade de LS limitada (com-
parados com os 23,5% dos outros 
países) e 27,5% dos inquiridos por-
tugueses apresentam LS funcional 
adequada (para 55,3% nos outros oito 
países)26. Por seu lado e recorrendo 
ao mesmo instrumento (HLS-EU-PT), 
Pedro et al (2016)16 concluem com 
o seu estudo que, na LS geral, 61,4% 
dos portugueses apresenta literacia 
limitada (44,4% inadequada e 17% 
problemática).
Na RAM, o cenário também não é 
animador, pois 63,3% dos madei-
renses apresenta literacia limitada 
(33,3% problemática e 30% inadequa-
da) superando a média nacional16.
Um estudo implementado numa 
empresa na RAM27 concluiu que, na 
LS geral, 56,7% dos inquiridos apre-
sentou literacia limitada, sendo 7,2% 
inadequada e 49,5% problemática. A 
tendência para literacia limitada, ob-
servada na literacia geral, manteve-
-se nos três domínios desta. Assim, 
no domínio dos Cuidados de Saúde, 
48,3% dos inquiridos apresentou 
níveis de literacia limitada, sendo 
8,47% inadequada e 39,83% proble-
mática. No domínio da Prevenção 
da Doença, 44,06% evidenciou níveis
de literacia limitada, sendo 11,86% 
inadequada e 32,20% problemática. 
No domínio da Promoção da Saúde, 
47,46% demonstrou níveis de litera-
cia limitada, sendo 11,02% inadequa-
da e 36,44% problemática.

Enfermagem no trabalho
Na Europa os enfermeiros consti-
tuem o maior grupo profissional na 
área da saúde que presta cuidados 
à população ativa, em contexto 
laboral4. Em Portugal o papel dos 
enfermeiros é cada vez mais explí-
cito acerca da sua experiência pro-
fissional, formação académica e tipo 
de funções que desempenham no 
contexto da saúde ocupacional (SO). 
A Enfermagem do trabalho tem-se 
destacado pela identificação das ne-

cessidades dos trabalhadores e pelas 
estrategias de promoção da saúde, 
sendo incontestável o potencial da 
intervenção da enfermagem no tra-
balho, que se traduz em repercussões 
positivas3, 4. 
Efetivamente, no sentido de explici-
tar melhor as funções que o enfer-
meiro pode desempenhar no contex-
to da SO, a Ordem dos Enfermeiros 
(OE) regulamentou a competência 
acrescida diferenciada em enferma-
gem do trabalho, nomeadamente o 
nível de qualificação profissional, a 
formação e fomentando a investiga-
ção nesta área3.
Neste sentido, atendendo às reper-
cussões positivas que o desempenho 
do enfermeiro pode ter no contexto 
da saúde ocupacional, através de 
uma abordagem salutogénica, urge 
um maior investimento na forma-
ção aos vários níveis, na gestão, na 
promoção da saúde e prevenção dos 
riscos e da doença, através do de-
senvolvimento de competências de 
investigação e de planeamento em 
saúde, gerando ganhos mensuráveis 
e sensíveis à intervenção de enfer-
magem3, 4.

Pertinência do estudo
Considerando o atual conhecimento 
acerca dos EV e da LS, configura-se 
evidente o seu impacto na promoção 
da saúde e prevenção da doença e 
consequente influência no produto 
da SO, afirmando-se os resultados 
das intervenções de enfermagem 
neste contexto.
Em Portugal, um dos eixos estraté-
gicos do Plano Nacional de Saúde 
(PNS): Revisão e Extensão a 20201 é 
a cidadania em saúde assente, entre 
outras, na promoção da literacia e da 
capacitação dos cidadãos, focando 
medidas de promoção da saúde e 
prevenção da doença e o desenvol-
vimento de programas de EpS e de 
autogestão da doença. Neste sentido, 
um dos programas de saúde fulcrais 
para a concretização deste eixo é 
o PNESLA que abrange um vasto 
domínio temático objetivando, entre
outros, promover a cidadania em 

saúde, através da melhoria da EpS, 
literacia e autocuidado da população, 
de modo a que esta se torne mais 
autónoma e responsável em relação 
à sua saúde, à saúde dos que deles 
dependem e à da sua comunidade18. 
Em complemento, o PNSO também 
contribui para a meta da capacitação 
da população na adoção de EVS em 
contexto laboral2. Na verdade, obter 
bons resultados na prevenção e ges-
tão das doenças crónicas implica um 
elevado nível de LS18.
Neste sentido, a EpS assume um 
papel basilar no desenvolvimento 
do potencial individual de cada 
pessoa e na melhoria da sua saúde, 
estando a enfermagem intimamente 
relacionada com os níveis de LS e 
com a mudança de comportamentos 
prejudiciais. Assim, o enfermeiro 
destaca-se como educador, junto do 
indivíduo e da comunidade, devendo 
adaptar a sua abordagem às carate-
rísticas da população e das pessoas 
em específico28.
Sendo a fase adulta uma fase de 
evolução, de liberdade e de risco, e 
tendo em conta a preocupante rea-
lidade portuguesa, em que a maioria 
da população apresenta LS limitada16, 

25 e estilos de vida pouco saudáveis7, 

8, torna-se imprescindível intervir 
atempadamente sobre estas proble-
máticas, de modo a reduzir, a médio 
prazo, a prevalência das doenças cé-
rebrocardiovasculares e a obter gan-
hos em saúde8. Deste modo, importa 
desenvolver projetos de investigação 
e de intervenção comunitária, no-
meadamente no contexto laboral, 
com o foco nos EV e na LS.

Finalidade do estudo
Para além de descrever os fatores 
que podem influenciar a saúde do 
adulto, pretendemos contribuir para 
o planeamento de intervenções de 
enfermagem no âmbito da promoção 
de EVS e incremento da LS, adequa-
dos às necessidades identificadas, 
com os consequentes ganhos em 
saúde. Deste modo, promove-se o 
envolvimento do próprio adulto na 
proteção e promoção da sua saúde e 



183

INTERNATIONAL CONGRESS › RESEARCH INNOVATION & DEVELOPMENT IN NURSING 2019
Conference Proceedings

Para avaliar os níveis de LS utiliza-
mos o HLS-EU, adaptado e validado 
para o português (HLS-EU-PT; αC = 
0.97)25. Numa primeira parte (LS ge-
ral) é constituído por quarenta e sete 
questões sendo as respostas obtidas 
através de uma escala do tipo likert 
de 4 pontos, Muito Difícil (1); Difícil 
(2); Fácil (3) e Muito Fácil (4), na qual 
a pessoa indica o grau de dificuldade 
que sente na realização de tarefas 
relevantes na gestão da sua saúde. 
O instrumento integra três domínios 
da saúde, nomeadamente cuidados 
de saúde, promoção da saúde e pre-
venção da doença, e quatro níveis 
de processamento da informação, 
acesso, compreensão, avaliação e 
utilização, essenciais à tomada de 
decisão. Para distinguir os níveis de 
literacia, a escala foi redimensionada 
para variar entre 0 e 50. Deste modo, 
os autores definiram pontos de corte 
que limitam quatro níveis de LS: ina-
dequada (0-25); problemática (25-33); 
suficiente (33-42) e excelente (42-50). 
A cotação faz-se através do somató-
rio de todos os itens e dividindo pelo 
número de itens17.
Para medir a LS funcional, recorre-
mos à versão portuguesa do Newest 
Vital Sign (NVS-PT; αC 0,67)30 onde 
o inquirido analisa informação reti-
rada de um rótulo de uma embala-
gem de alimento e posteriormente 
responde a seis questões sobre essa 
informação. A interpretação dos re-
sultados é feita atribuindo um ponto 
por cada resposta certa e zero pontos
por cada resposta errada, sendo que 
as pessoas que obtiverem uma pon-
tuação entre 0 e 1, apresentam ele-
vada probabilidade (50% ou mais) de 
literacia limitada, entre 2 e 3 indica a 
possibilidade de literacia limitada e 
entre 4 e 6 quase sempre indica lite-
racia adequada30.

Procedimentos de recolha de dados
A recolha de dados foi realizada atra-
vés de entrevista, podendo o inqui-
rido optar pelo autopreenchimento 
do instrumento de colheita de dados, 
à exceção do NVS-PT atendendo às 
normas da sua aplicação. A recolha 

prevenção da doença no seu local de 
trabalho. 

OBJETIVOS 
Os objetivos formulados pretendem:
 descrever as características 

sociodemográficas e os dados
clínicos;

 identificar os níveis de LS; 
 descrever os EV e
 identificar possíveis relações 

entre as variáveis em estudo.

MÉTODOS 
Desenvolveu-se um estudo quantita-
tivo do tipo descritivo e transversal, 
junto dos trabalhadores de uma Câ-
mara Municipal da RAM. 

População e amostra
O estudo desenvolveu-se com os 
trabalhadores (N = 397) do Depar-
tamento de Recursos Humanos e 
Modernização Administrativa e do 
Departamento de Infraestruturas e 
Equipamentos da refererida Câma-
ra. Dado que aquando da definição 
do projeto de investigação ainda 
não tínhamos acesso à dimensão 
da população, a seleção da amostra 
fez-se através de uma amostragem 
por conveniência, ou seja, não pro-
babilística acidental formada pelos 
inquiridos que voluntariamente 
responderam ao questionário (n = 
98) aplicado nas instalações dos re-
feridos departamentos. Os critérios
de inclusão foram idade igual ou
superior a dezoito e inferior a ses-
senta e cinco anos (adulto), com ca-
pacidade visual suficiente para ler o
instrumento de colheita de dados e
funções cognitivas que permitissem
a interação com o entrevistador.

Variáveis em estudo
As variáveis em estudo são os EV e a 
LS no adulto em contexto laboral e as 
de caraterização sociodemográficas: 
idade, género, estado civil, escolari-
dade, situação profissional e finan-
ceira, o agregado familiar, condições 
laborais e os dados clínicos.

Operacionalização das variáveis
O instrumento de colheita de dados 
contemplou uma parte com a cara-
terização sociodemográfica e clínica 
criada para o efeito, sendo que para a 
avaliação dos EV recorremos à versão 
portuguesa (αC 0,725) do questionário 
“Estilos de Vida Fantástico” que per-
mite medir os hábitos e os comporta-
mentos em relação aos EV adequados 
para a saúde29. É constituído por 30 
questões, todas elas de resposta fe-
chada, que exploram dez domínios 
dos componentes físicos, psicoló-
gicos e sociais do EV e que se iden-
tificam com a sigla “FANTÁSTICO”: 
F – família e amigos; A – atividade 
física/associativismo; N – nutrição; 
T – tabaco; A – álcool e outras drogas; 
S – sono/stress; T – trabalho/tipo de 
personalidade; I – introspeção; C – 
comportamentos de saúde e sexual; 
O – outros comportamentos29.
Todos os itens pertencentes a cada 
domínio têm três opções de resposta, 
com um valor numérico de 0, 1 ou 2, 
sendo que o valor mais alto represen-
ta um maior nível de EV. A pontuação 
de cada domínio resulta da soma dos 
valores, multiplicada por 2. O score 
geral, resultante do somatório dos 
domínios, qualifica os indivíduos da 
amostra entre 0 a 120, traduzindo-se 
em 5 níveis: de 0 a 46 (necessita me-
lhorar); de 47 a 72 (regular); de 73 a 84 
(bom); de 85 a 102 (muito bom) e de 
103 a 120 (excelente). Quanto menor 
for a pontuação obtida pelos indiví-
duos, maior será a necessidade de 
mudança comportamental29.
Os cinco níveis, facultam a interpre-
tação dos resultados: “necessita me-
lhorar” como indicador de que os EV 
apresentam muitos fatores de risco 
para a saúde; “regular” traduz que os 
EV proporcionam algum benefício 
para a saúde, porém apresentam 
alguns riscos; “bom” é um indicador 
de que os EV trazem benefícios para 
a saúde; “muito bom” aponta para 
que os EV exercem uma influência 
adequada para a saúde e “excelente” 
indica que os EV concedem uma 
elevada influência benéfica sobre a 
sua saúde29.
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decorreu de 29 de outubro a 2 de 
novembro de 2018 nas instalações da 
Câmara Municipal. 

Procedimentos de análise de dados 
Os dados foram tratados de uma 
forma descritiva com análise uni, bi 
e multivariada com recurso ao Sta-
tistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versão 25.0, sendo os resul-
tados ilustrados por gráficos de fre-
quência para as variáveis nominais e 
gráficos com medidas de localização 
e dispersão para o caso de variáveis 
numéricas.
De forma a identificar possíveis re-
lações entre os resultados obtidos 
através das escalas e os dados socio-
demográficos e clínicos, recorremos 
ao Teste de Spearman (ρ) para anali-
sar o score geral da LS (HLS-EU-PT) 
vs Score Geral do EV (FANTASTICO); 
o Score Geral da LS (HLS-EU-PT) vs 
IMC; o Score Geral da LS (HLS-EU-PT)
vs TA; o Score Geral dos EV (FAN-
TASTICO) vs IMC; o Score Geral dos 
EV (FANTASTICO) vs TA; ao Teste 
de Kruskal-Wallis (KW) para analisar 
o Score Geral da LS (HLS-EU-PT) vs 
Habilitações académicas; o Score Ge-
ral da LS (HLS-EU-PT) vs Estado de 
saúde; o Score Geral da LS (HLS-EU-
-PT) vs Profissão; o Score Geral dos 
EV (FANTASTICO) vs Habilitações 
académicas; o Score Geral dos EV 
(FANTASTICO) vs Estado de saúde; o 
Score Geral dos EV (FANTASTICO) vs 
Profissão; e ao Teste de U de Mann-
-Whitney (U) para analisar o Score
Geral da LS (HLS-EU-PT) vs Conhe-
cimento dos efeitos da medicação; o 
Score Geral dos EV (FANTASTICO) vs 
Conhecimento dos efeitos da medi-
cação.
No sentido de verificarmos se as 
diferenças encontradas entre as 
variáveis são estatisticamente signi-
ficativas calculamos o valor de prova 
(p) e consideramos as que obtiveram 
um valor inferior a 0,05 (p < 0,05). 

Considerações éticas
O estudo iniciou-se após o parecer 
favorável de uma Comissão de Éti-
ca para a Saúde, a autorização da 

Presidência da Câmara Municipal e 
dos autores para usar as escalas. Foi 
garantido o anonimato e a confiden-
cialidade dos dados colhidos, sendo 
previamente solicitado o consenti-
mento informado escrito ao sujeito 
da investigação. A participação não 
envolveu quaisquer encargos ou des-
pesas para os sujeitos, com exceção 
do tempo necessário para responde-
rem ao questionário. 

RESULTADOS 
Os resultados reportam às caracte-
rísticas sociodemográficas e clínicas, 
às condições de trabalho, ao estilo 
de vida (FANTÁSTICO) e à LS (HL-
S-EU-PT e NVS-PT), para além das 
correlações identificadas e estatisti-
camente significativas (p < 0,05).

Dados sociodemográficos
A amostra de 98 pessoas é maiori-
tariamente (76,53% [75]) constituída 
por homens com média de idades 
de 51 anos, casados ou em união de 
facto (68,37% [67]), com uma esco-
laridade entre o secundário (33,67% 
[33]) e o ensino superior (22,45% [22]). 
A maioria refere que a sua condição 
financeira permite sempre ou quase 
sempre satisfazer as necessidades 
de alimentação (93,81% [91]), habita-
ção (91,83% [90]), saúde (87,75% [76]) e 
educação (82,65 % [81]).
Relativamente às categorias pro-
fissionais, 22,45% (22) são Técnicos 
Superiores; 37,76% (37) Assistentes 
Técnicos e 39,80% (39) Assisten-
tes Operacionais, divididos pelos 
Departamentos de Infraestruturas 
e Equipamentos (66,33% [65]) e Re-
cursos Humanos e Modernização 
Administrativa (20,41% [20]), sendo 
que 13,27% (13) não identificou a que 
departamento pertencia.

Dados clínicos
Constatou-se que a maioria da 
amostra (75,51%) apresenta excesso 
de peso, sendo que a maior parte se 
encontra no nível de pré-obesidade 
(47,96%), seguindo-se de obesidade 
grau I (21,43%) e de obesidade grau II 

(5,1%). Cerca de 24,49% encontra-se 
no peso normal.
Verificamos que, no momento da 
entrevista, 47,91% da amostra apre-
sentava hipertensão arterial (HTA) 
[29,59% HTA grau I; 11,22% HTA grau II; 
e 7,14% HTA III] e 14,29% TA normal-
-alta. Efetivamente, a doença mais 
referenciada foi a HTA (27,55%), se-
guida da diabetes (11,22%) e dos pro-
blemas musculosqueléticos (9,18%).
Apesar de referir várias doenças, a 
maioria da amostra (68,37%) avalia 
o seu estado de saúde, no mínimo, 
como bom e apenas 6,12% o avalia 
como doente.
Dos que referem que cumprem com 
o seguimento do seu estado de saúde
(95,6%), a maioria fá-lo através do 
médico de família (65,26%) e salien-
tamos o facto de 95,8% dos hiperten-
sos realizarem o seguimento do seu 
estado de saúde.
Dos que tomam medicação (59,18%), 
apenas 5,17% (3) automedica-se e o 
tipo de medicamentos mais con-
sumidos são os anti-hipertensores 
(32,65%), os antidiabéticos (10,20%) 
e os analgésicos (7,14%). É de referir 
que 89,66% dos inquiridos que to-
mam medicação conhecem os seus 
efeitos terapêuticos, no entanto, 50% 
não conhece os efeitos secundários 
da mesma.

Caracterização das condições de 
trabalho
Verificou-se que, no que toca às 
condições gerais do trabalho, mais 
concretamente, com a adequação do 
local de trabalho à função/atividade, 
a maioria (83,33%) não apresenta 
problemas ou queixas. 
No que concerne às condições gerais 
do posto de trabalho do trabalhador, 
33,67% da amostra apontou proble-
mas/queixas no estado do mobiliário, 
26,53% em relação à salubridade das 
instalações e 24,49% ao estado das 
instalações e no campo da emergên-
cia e primeiros socorros. A área onde 
se observou menos queixas foi no 
estado das máquinas e equipamen-
tos (14,29%).
Os fatores de risco físicos e químicos 
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mais referenciados pelos inquiridos 
são o ruído (35,71%), a temperatura 
(30,61%), as vibrações e a ventilação 
(24,49%), e os químicos (11,22%).
Ainda nos fatores de risco profissio-
nal, no que diz respeito aos relacio-
nados com a atividade, observamos 
que o valor mais elevado de queixas 
é referente à postura (28,57%), se-
guindo-se a repetibilidade da tare-
fa (21,43%) e a cadência da tarefa 
(19,39%).
Quanto aos riscos psicossociais, o 
valor mais significativo de proble-
mas é o do stresse relacionado com 
o trabalho (36,73%), seguindo-se os 
conflitos nas relações interpessoais 
do trabalho (13,27%) e a organização 
inadequada do trabalho (10,20%).
Por último, nos fatores biológicos/
mecânicos, apenas 4,55% referiu ter 
queixas, contudo há uma grande per-
centagem da amostra (37,50%) que 
refere que este fator não se aplica à 
sua situação.
Quanto aos sistemas corporais 
mais afetados negativamente pelo 
trabalho, os colaboradores referem 
o visual (47,96%), o músculo-esque-
lético (40,82%), o nervoso (29,59%) e o 
imunitário (6,12%).
A maioria dos entrevistados (90,82%)
afirma que não teve formação relati-
va à segurança e saúde no trabalho 
nos últimos dois anos.

Estilo de vida
No que ao EV diz respeito, observa-
mos que 6,12% da amostra apresen-
tou um score geral de estilos de vida 
de nível regular; 9,18% bom; 59,18 
muito bom e 25,51% um nível de ex-
celente, ou seja, 84,69% apresenta um 
nível, pelo menos, muito bom.
De modo a compreendermos melhor 
o EV, apresentamos alguns resulta-
dos referentes aos domínios da ativi-
dade física e nutrição.

Atividade física / Associativismo
Observamos que 71,43% dos inqui-
ridos não faz parte de um grupo 
comunitário ou de autoajuda, nem 
participa em atividades de nenhum 
destes.

Constatou-se que 58,16% da amostra 
realiza atividade física / desporto 
durante 30 minutos, 3 ou mais vezes 
por semana, nomeadamente a cami-
nhada diária (42,86%).
Nutrição
Observou-se que 38,78% dos inquiri-
dos ingere duas porções de verdura 
e três de fruta por dia, todos os dias, 
e que 63,26% ingere, com frequência, 
alimentos hipercalóricos.

Literacia para a saúde
Os resultados obtidos sobre a LS 
derivam do questionário HLS-EU-
-PT e NVS-PT. No que diz respeito à
LS geral (HLS-EU-PT), a maioria da
amostra apresenta literacia limitada
(61,22%), sendo que 8,16% tem lite-
racia inadequada e 53,06% literacia
problemática. Por outro lado, 15,31%
da amostra apresenta um nível de
literacia excelente. O score médio
obtido na LS geral foi de 33,06 (LS
suficiente).
A tendência da LS nos três domínios
(cuidados de saúde, prevenção da
doença e promoção da saúde) acom-
panha a da LS geral, ou seja, uma
maior percentagem de indivíduos
com literacia limitada.
No mesmo sentido, na literacia fun-
cional, avaliada através do NVS-PT,
constatamos que 47,96% da amostra
apresenta literacia limitada (29,59%
com elevada probabilidade de litera-
cia limitada e 18,37% com possibili-
dade de literacia limitada).
Os indivíduos que não conhecem os
efeitos secundários dos medicamen-
tos apresentam com maior frequên-
cia níveis mais baixos no score geral
do EV (p = 0,024). No mesmo sentido,
os indivíduos que conhecem os efei-
tos terapêuticos dos medicamentos
que tomam, possuem um nível de LS
significativamente (p = 0,014) mais
elevado do que os indivíduos que
não conhecem os efeitos terapêuti-
cos dos mesmos. Observamos, ain-
da, que os indivíduos na categoria
“Assistente Operacional” têm níveis
de LS mais baixos comparativamen-
te com os “Técnicos Superiores” e 
“Assistentes Técnicos” (p = 0,002) e 

que quanto melhor o EV dos indiví-
duos maiores os níveis de LS geral e 
vice-versa (p = 0,036).

DISCUSSÃO 
Dados sociodemográficos e clínicos
Á semelhança do que nos refere a 
DGS (2004)8 e o INE (2016)7, foi pos-
sível verificar a elevada prevalência 
de excesso de peso ou de obesidade 
(75,51%), no adulto (média de idade 
de 51 anos), que apresenta-se como 
um fator determinante para o desen-
volvimento de DNT e dificultador do 
tratamento e controlo das mesmas8, 

12. É de salientar que os valores de
excesso de peso observados nes-
ta amostra superam os nacionais
(52,8%), os regionais (56,7%)7, 8 e os
do estudo de Laranjeira (2016)31, em
contexto de trabalho, que indica
47%. Este facto poderá constituir-se
como determinante na saúde destes
indivíduos uma vez que já apresen-
tam várias DNT, nomeadamente
HTA (27,55%) e Diabetes (11,22%). É de
referir que 47,91% apresentava HTA
aquando da entrevista.
De acordo com um inquérito reali-
zado em Portugal sobre LS, quanto
à perceção individual do estado de
saúde, 3,8% dos inquiridos conside-
ram a sua saúde “Excelente” e 7,5% 
consideram-na “Má” assim, é nas 
categorias intermédias que encon-
tramos uma maior concentração de
indivíduos32. O mesmo se verifica
neste estudo em que 85,72% se au-
toavaliam em uma das três catego-
rias intermédias, nomeadamente
“Muito bom”, “Bom” ou “Satisfatório”.
À semelhança deste estudo, o in-
quérito às condições de trabalho
em Portugal continental33, identi-
ficou queixas referentes ao “Ruído”
à “Temperatura”, às “Vibrações”, à 
“Ventilação”, à “Postura”, à “Repeti-
bilidade da Tarefa” e à “Cadência da 
Tarefa”. Também foram identificados
os sistemas corporais mais afetados
negativamente pelo trabalho, no-
meadamente o “Visual”, o “Músculo-
-Esquelético” e o “Nervoso”.
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Estilo de vida
À semelhança de outros estudos 
realizados a nível nacional14 e regio-
nal15, os resultados aferidos na nossa 
amostra acabam por evidenciar um 
EV (score geral), no mínimo, “Bom” 
(93,87%), sendo que a maioria (59,18%) 
encontra-se no nível “Muito Bom”. No 
entanto, se explorarmos com porme-
nor alguns domínios, nomeadamente 
atividade física e nutrição, verifica-
mos que existem aspetos a melhorar 
no dia-a-dia destes indivíduos.

Atividade física
Apurou-se que 41,84% da amostra não 
realiza atividade física com a regula-
ridade recomendada para o adulto e 
que apenas 42,86% faz caminhadas 
diariamente. Resultados seme-
lhantes foram encontrados a nível 
regional15, com 38,3% e 45,8% respeti-
vamente, e no estudo de Laranjeira31 

que destaca a moderada atividade 
física. Estes resultados encontram-se 
acima da média nacional (15% a 23%) 

e abaixo da europeia (64%)34. Efeti-
vamente, Portugal é um dos países 
da UE com índices mais elevados de 
inatividade física7, 8.

Nutrição
Observou-se que 61,22% dos inqui-
ridos não ingere duas porções de 
verdura e três de fruta por dia, todos 
os dias, e que 63,26% ingere, com 
frequência, alimentos hipercalóricos. 
Mais uma vez, estes resultados vão 
ao encontro do estudo realizado a ní-
vel regional15, com 45,8% e 62,7% res-
petivamente. Em ambos os estudos 
a ingestão de verdura e de fruta fica 
muito abaixo dos valores da média 
nacional que é de aproximadamente 
70%34. 
Talvez pela inatividade física e ali-
mentação inadequada, os participan-
tes neste estudo, apresentem elevada 
percentagem de excesso de peso ou 
obesidade e HTA, para além da dia-
betes7, 8. No entanto, estas situações 
podem ser melhor autogeridas e con-
troladas uma vez que se encontram 
fortemente associadas a comporta-
mentos modificáveis12.

Literacia para a saúde
Os resultados deste estudo vão ao en-
contro dos verificados na população 
portuguesa16, 25, ou seja, a maioria da 
amostra apresenta LS geral limitada. 
Comparando com os resultados ob-
tidos na RAM por Pedro et al (2016)16 
verificamos que a amostra do nosso 
estudo obteve resultados ligeira-
mente melhores (RAM = 63,3%, esta 
amostra = 61,22%). Mas, se comparar-
mos com os resultados obtidos no 
outro estudo regional27 (LS limitada = 
56,7%), verificamos que esta amostra 
obteve resultados ligeiramente pio-
res. Também neste estudo, verifica-
mos o mesmo fenómeno que a nível 
nacional e regional, onde a tendência 
da LS nos três domínios (cuidados de 
saúde, prevenção da doença e pro-
moção da saúde) acompanha a da LS 
geral, ou seja, uma elevada percenta-
gem de indivíduos com LS limitada. 
Deste modo, os resultados deste es-
tudo acabam por mostrar uma reali-
dade ainda mais inquietante quando 
comparados com o estudo realizado 
a nível europeu onde a média de LS 
limitada, dos oito países estudados, 
rondava os 50%17.
Na LS funcional (NVS-PT), apesar de 
nesta amostra os valores da literacia 
limitada serem elevados (47,96%) 
a verdade é que são bem menores 
que os encontrados a nível nacional 
(72,5%)26. No entanto, quando compa-
rados com os resultados obtidos no 
outro estudo regional27 (LS funcional 
limitada = 38,1%), verificamos que são 
superiores.  
 Estes elevados valores de LS limitada 
podem significar uma dificuldade 
acrescida no conhecimento, compe-
tências e motivação das pessoas para 
aceder, compreender, avaliar e aplicar 
informações sobre saúde, a fim de 
tomar decisões na vida cotidiana em 
matéria de cuidados de saúde. 
Efetivamente, uma LS limitada leva a 
escolhas menos saudáveis, a compor-
tamentos de risco e a uma pior saú-
de20, 35. Deste modo, verificamos que 
nesta amostra já se confirmam algu-
mas doenças que têm como fatores 
de risco a LS limitada e os comporta-

mentos modificáveis (alimentação 
inadequada e sedentarismo) e que 
implicam a autogestão da doença20, 
como por exemplo a obesidade, a 
diabetes22, e as doenças cérebro-car-
diovasculares23. 

CONCLUSÕES 
Os EV são fatores que determinam as 
condições de saúde do indivíduo ou 
das populações5, 6, no entanto, tam-
bém podem ser condicionados pelo 
nível de LS das mesmas20, 35. Deste 
modo, a identificação dos níveis de 
LS da população, é fundamental para 
a adequação das intervenções de 
enfermagem às necessidades das 
pessoas, mas, também, para funda-
mentar a definição de políticas e pro-
gramas de saúde16, 17, nomeadamente 
no contexto da Saúde Ocupacional e 
Enfermagem do Trabalho2.
Neste sentido, a EpS assume um 
papel basilar no desenvolvimento do 
potencial individual de cada pessoa 
e da melhoria da sua saúde. Estando 
a enfermagem intimamente relacio-
nada com os níveis de LS e com a 
mudança de comportamentos pre-
judiciais, o enfermeiro desempenha 
um papel crucial como educador 
junto do indivíduo e da comunidade, 
devendo o mesmo adaptar a sua 
abordagem às respetivas caraterís-
ticas28.
Neste estudo, observamos que a 
maioria dos participantes apresenta 
excesso de peso e, quase metade, 
HTA e alguns mencionam diabetes 
e problemas músculo-esqueléticos. 
Estas doenças, que afetam potencial-
mente o bem-estar, a produtividade 
e o desenvolvimento de outras com-
plicações, encontram-se fortemente 
associadas a comportamentos 
modificáveis12, pelo que podem ser 
preveníveis através da adoção de EV 
promotores e protetores da saúde. 
Apesar de esta amostra evidenciar 
um EV com um score geral mínimo 
“Bom”, quando analisados os domí-
nios, verificamos que existem hábi-
tos a melhorar, nomeadamente ativi-
dade física e nutrição, e que poderão 
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condicionar o desenvolvimento ou 
progressão das DNT referidas7, 8.
Quanto aos níveis de LS, averigua-
mos que a maioria da amostra apre-
senta LS geral (HLS-EU-PT) limitada 
e que esta tendência se verifica nos 
seus três domínios (cuidados de 
saúde, prevenção da doença e pro-
moção da saúde), para além de uma 
grande parte, também, apresentar 
LS funcional (NVS-PT) limitada. Tal 
poderá significar uma dificuldade 
acrescida no conhecimento, com-

petência e motivação das pessoas 
para aceder, compreender, avaliar e 
aplicar informações sobre saúde no 
seu dia-a-dia, a fim de promover a 
sua saúde, prevenir a doença e tomar 
decisões em matéria de cuidados de 
saúde, designadamente nas escolhas 
alimentares e práticas de atividade 
física adequadas15, 16.
Constatou-se uma correlação positi-
va e estatisticamente significativa (p 
= 0,036) entre o score geral dos EV e o 
score da LS geral. Deste modo, maio-

res níveis de LS também apontam 
para melhores níveis de EV. Neste 
sentido, e no âmbito e natureza do 
projeto e da respetiva estratégia de 
intervenção (EpS), propõe-se para 
as etapas subsequentes a defini-
ção e consecução de objetivos que 
visem, através de intervenções de 
EpS, fomentar a LS, nos domínios da 
alimentação saudável, da atividade 
física regular e da vigilância da saú-
de e autocuidado. 
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