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Tópicos 

Dar a conhecer a génese do projeto; 

Apresentar os resultados e as conclusões 

obtidas; 

Mostrar o percurso efetuado ;  

Apresentar as perspetivas futuras. 



Realidade Profissional: 

 

Elevado número de internamentos na UVM de 

indivíduos vítimas de acidente de mergulho em água rasa 

com traumatismo da coluna cervical, com/sem deficits 

neurológicos; 

 
Indivíduos internados, na sua maioria, jovens ou 

jovens adultos do sexo masculino; 

Indivíduos verbalizavam total desconhecimento das 

possíveis consequências, potencialmente irreversíveis, 

do mergulho em água rasa. 



Realidade Nacional: 

 

Ausência de campanhas nacionais de sensibilização 

da população para as possíveis consequências de um 

mergulho em água rasa mal dado. 

 

Agentes 

de 

Mudança 

Sensibilizar 

a população 

mais jovem! 

Enf.ª Telma de Melo 

Enfº. Paulo Salvado 

Enf.ª Marta Salvado 

Enf.ª Elisabete Dias 

Ir ao seu 

encontro: 

Meio Escolar 



Reunião com Enf.ª Chefe Ana Paula Dias e Enfº 

Supervisor António Pinto: 
 

Faixas etárias e anos escolares abrangidos; 
 

Realização de um folheto e um poster 

complementares às sessões de sensibilização. 
 

 Realização de um inquérito de avaliação em duas 

fases de preenchimento. 

Pedidos de autorizações ao Conselho de 

Administração do CHLC. 



Contactos com a Saúde Escolar dos Centros de 

Saúde do Seixal e de Sete Rios, para dar a conhecer o 

Projecto. 
 

Determinação das escolas e das turmas a abranger; 
 

Definição das datas das sessões – de Abril a Junho 

de 2011 - e das duas fases de preenchimento dos 

inquéritos:  

1ª fase  +/- 1 mês 

antes da sessão  

2ª fase  +/- 1 mês 

após a sessão. 

Avaliação de 

Necessidades 
Avaliação da 

Sessão 



16 sessões de 

esclarecimento 

para a saúde 

27 horas 

Centro de Saúde do Seixal: 
 

    1 escola – 3 sessões de sensibilização a alunos do 

10º ao 12º anos de escolaridade. 

Centro de Saúde de Sete Rios: 
 

    3 escolas – 13 sessões de sensibilização a alunos 

do 7º ao 10º anos de escolaridade. 



Faltas dos alunos às 

aulas! 

16 sessões informativas 

380 
alunos 

353 

alunos 

Inquérito 1  
Inquérito 2  



Apresentação do Grupo; 

 

 Caracterização da Amostra (época balnear dos anos 

2008-2009-2010); 

Enquadramento Teórico- Conceptual; 

 

Mecanismo de um acidente de mergulho; 



Tratamento das lesões, onde se diferenciou o 
tratamento conservador do tratamento cirúrgico, com 
mostra de ortóteses e  sua colocação em alunos. No 
tratamento cirúrgico deu-se particular ênfase à maca de 
tração craniana, com o visionamento de fotos de um 
doente na referida maca; 

 

 Lesões provocadas por mergulhos e suas 
consequências (a nível respiratório, de eliminação, 
motor e sexual); 

 

 Conselhos e perspectivas de futuro  para os doentes. 



Das questões colocadas nos inquéritos preenchidos pelos 

alunos, podem destacar-se três, nomeadamente: 

 

“Achas que um mergulho é uma actividade perigosa?”; 

 

”Achas que um mergulho na praia/piscina pode ter 

consequências irreversíveis para ti, familiarmente e 

socialmente?”; 

 

”Achas que a sessão de esclarecimento a que assististe foi 

importante para te chamar a atenção sobre este tema?”. 

 

 

 

 

 

 

 



“Achas que um mergulho é uma actividade 

perigosa?” 
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Achas que um mergulho é uma atividade perigosa? 

Inquérito 1

Inquérito 2

 Antes da Sessão 

37,9%  não consideram o 

mergulho uma actividade 

perigosa; 

  Após a Sessão, 

apenas 13% consideram 

que não  é uma 

actividade perigosa. 



Conclusões 
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Achas que um mergulho na praia/piscina pode ter 
consequências irreversíveis para ti, familiarmente e 

socialmente? 

Inquérito 1

Inquérito 2

 Antes da Sessão 

responderam 

positivamente 56,6% 

dos inquiridos.  

 Após a Sessão 

responderam 

positivamente 88% 

dos inquiridos.  



”Achas que a sessão de esclarecimento a que 

assististe foi importante para te chamar a atenção sobre 
este tema?” 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Não Sim Anuladas

Achas que a sessão de esclarecimento a que 
assististe foi importante para te chamar a 

atenção sobre este tema? 

% Total

 94,3% dos inquiridos 

considerou a sessão de 

esclarecimento uma 

importante chamada de 

atenção para a temática. 



 O objectivo primordial deste projecto foi amplamente 

atingido.  

 

Visita à UVM por um grupo de alunos da Escola 

Secundária do Conselho do Seixal mostrou interesse em 

ver mais de perto a realidade hospitalar. 

 

 O enriquecimento pessoal  e profissional obtidos pelos 

elementos do grupo no contacto com a população escolar 

e colegas da Saúde Primária                 Projecto que 

permitiu aproximar o Hospital da Comunidade. 

   



 Continuar a desenvolver parcerias com a Saúde Escolar 
de Centros de Saúde da margem Sul e Norte, abrangidos 
pelo CHLC – HSJ: 

 

 para a realização de sessões de esclarecimento à 
comunidade escolar. 
 

 para realização de sessões de esclarecimento aos 

profissionais de Saúde Escolar para que possam dar 

continuidade aos Projecto nos estabelecimentos de 
ensino já visitados. 

Incluir novos elementos 

da UVM  no projecto! 



 Publicar um artigo; 

 

 Divulgação do projecto na Intranet do CHLC. 



















IInnqquuéérriittoo  

Olá! 

Somos um grupo de Enfermeiros do Centro Hospitalar de Lisboa Central – Hospital 

de S. José. Vimos pedir a tua colaboração no preenchimento deste questionário, 

que tem como objectivo a realização de um levantamento de necessidades de 

educação para a saúde na população juvenil, relacionado com a época balnear. 

Desde já… muito obrigada! 

 

11..  Idade: _____  anos  

  

22..  Género:     Masculino           Feminino  

  

33..  Costumas frequentar a praia/piscina?  

 

 Não.            Sim, a praia.          Sim, a piscina.      Sim, as duas. 

 

44..  Costumas dar mergulhos na praia/piscina?  

 

 Não.                                           Sim.         

 

55..  Achas que o mergulho é uma actividade perigosa?   

 

 Não.                                          

 Sim.             Quais destes problemas achas que podem acontecer?     

 Afogamento 

 Paragem da Digestão 

 Fracturas de Braços e/ou Pernas 

 Fracturas da Coluna Vertebral 

 Fracturas da Coluna Vertebral + Paralisia de Braços e/ou Pernas 

 Outros (em 1 só palavra) _________________________ 

 

66..  Achas que um mergulho na praia/piscina pode ter consequências 

irreversíveis para ti, familiarmente e socialmente?  

 

 Não.                                            Sim. 



IInnqquuéérriittoo  

Olá… novamente!  

Somos os Enfermeiros do Hospital de S. José, da Unidade Vertebro-Medular. 

Depois da sessão de esclarecimento acerca dos acidentes de mergulho a que 

tiveste oportunidade de assistir, vimos uma vez mais solicitar a tua colaboração no 

preenchimento deste segundo questionário, o qual servirá para podermos avaliar se 

os nossos objectivos foram cumpridos. 

Desde já… muito obrigada!       

 
 

11..  Idade: _____  anos  

  

22..  Género:     Masculino           Feminino  

  

33..  Achas que o mergulho é uma actividade perigosa?   
 

 Não.                                          

 Sim.             Quais destes problemas achas que podem acontecer?     

 Afogamento 

 Paragem da Digestão 

 Fracturas de Braços e/ou Pernas 

 Fracturas da Coluna Vertebral 

 Fracturas da Coluna Vertebral + Paralisia de Braços e/ou Pernas 

 Outros (em 1 só palavra) _________________________ 

 

44..  Achas que um mergulho na praia/piscina pode ter consequências 

irreversíveis para ti, familiarmente e socialmente?  
 

 Não.                                            Sim. 

 

5. Achas que a sessão de esclarecimento a que assististe foi importante 

para te chamar a atenção sobre este tema?? 
 

 Não.                                            Sim. 

  

 








