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Capacitar o Doente com a 
potencialização da literacia 
em saúde

M a r i a  I s a b e l  R o c h a ,  V o g a l  E x e c u t i v a 
e  E n f e r m e i r a  D i r e t o r a

A saúde é considerada, por todos, o maior bem. A sua preservação compete a cada 
cidadão. Promover a saúde, cuidar na doença e prevenir complicações é a missão dos 
profissionais que integram as unidades de saúde prestadoras de cuidados. Porém, a real 
perceção deste valioso bem nem sempre é compreendida e apreendida pelo cidadão.
O desenvolvimento social, os avanços tecnológicos e a transformação digital estão na 
ordem do dia. A informação tornou-se mais acessível e a comunicação assumiu um 
papel preponderante na vida e na saúde de todos. Dotar o cidadão de conhecimento 
e torná-lo capaz para o seu autocuidado e para a avaliação do seu estado de saúde, 
tornou-se um imperativo e levou a que as organizações se preparassem no sentido de 
contribuir e elevar a literacia dos seus utentes, adotando estratégias e medidas que 
garantam a sua capacitação.
As instituições de saúde, em geral, e o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde 
(CHPVVC - EPE), em particular, procuram acompanhar este processo e perseguir estes 
pressupostos, de forma estratégica, assumindo como missão proporcionar cuidados de 
saúde de qualidade, integrados e continuados, às populações da sua área de influência, 
assegurando os melhores níveis de resultados e de serviço prestado, tendo como 
prioridade as pessoas, pautando-se pela centralidade no doente.
Estão traçados caminhos que o colocam no centro dos cuidados. Valorizamos a formação 
e o desenvolvimento dos profissionais que, sustentados pela cultura institucional e 
pelo espírito motivacional e empreendedor que os caracteriza, desenvolvem projetos 
inovadores que pretendem, nas suas diversas formas, perseguir o interesse absoluto do 
doente. 
A capacitação e o empoderamento do doente são a preocupação que se reflete nos 
diferentes projetos que integram o e-book, “Literacia em Saúde e Capacitação dos 
Profissionais – Exemplos de Boas Práticas no CHPVVC – Volume 1”
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Numa lógica construtiva e evolutiva, alinharam-se os projetos nas seguintes áreas: 
Educar e comunicar antes de tudo; a preparação para o nascimento; a antecipação dos 
cuidados; os cuidados de saúde; as tecnologias ao serviço da pessoa; a alta hospitalar; 
o final de vida.

Estes projetos estão implementados ao serviço do nosso doente. Revelam a preocupação 
enraizada do CHPVVC em acrescentar valor a cada dia, a cada cuidado, através da sua 
força de saúde de elevada qualidade; a cada ganho em saúde; revelam a posição do doente 
como parte integrante do processo e como parceiro nos resultados conseguidos, que 
tanto nos honram e nos conferem referência em algumas áreas. Capacitamos os doentes 
porque também nos capacitamos, reforçando o valor visível das nossas equipas, e onde 
a literacia e saúde e os seus efeitos benéficos fazem parte do nosso código e missão.

Capacitar o Doente com a potencialização da 
literacia em saúde
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Organizações Literadas e a 
promoção do bem-estar entre 
os profissionais e pacientes

C r i s t i n a  V a z  d e  A l m e i d a  ( P h D )
E s p e c i a l i s t a  e m  L i t e r a c i a  e m  S a ú d e
D i r e t o r a  d a  P ó s  G r a d u a ç ã o  e m  L i t e r a c i a  e m  S a ú d e  ( I S PA )
C o o r d e n a d o r a  C i e n t í f i c a  d o  e - b o o k

O desenvolvimento da literacia em saúde ocorre devido à evolução para uma perspectiva 
alargada da forma como a saúde olha para o indivíduo, a sua saúde e doença, numa 
clara superação do modelo biomédico, com a defesa e desenvolvimento do modelo 
biopsicossocial de saúde, onde o paciente está no centro da atenção.
Este modelo biopsicossocial (Engel, 1981) potencia o desenvolvimento de um olhar 
holístico sobre indivíduo e sobre os múltiplos fatores que condicionam a sua saúde, 
reforçado com a visão abrangente da saúde num esquema e modelo de múltiplas 
interinfluências sociais (Mcleroy et al, 1986).
Os Objetivos Do Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015) vêm reforçar estes 
conceitos (do modelo biopsicossocial, do modelo ecológico e social) e a necessidade 
de consolidação de "parcerias", isto é, para além de existirem interinfluências, deverá 
o sistema estar integrado e em parceria ativa, onde se destaca a necessidade de se 
garantirem as boas práticas em saúde, que caminha em largos passos para o uso de 
novas tecnologias em massa. A Comissão Europeia, a propósito deste salto necessário 
tecnológico, fala em promover uma sociedade aberta e democrática, permitindo uma 
economia vibrante e sustentável, que está atenta ao aumento do acesso a dados de 
alta qualidade, garantindo ao mesmo tempo que os dados pessoais e sensíveis são 
salvaguardados (European Commission, 2020).
A Organização Mundial da Saúde (2019) recomenda esforços para aumentar a 
literacia em saúde, para se atingir plenamente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Verificamos assim, um alinhamento de muitas organizações de saúde 
e social de Portugal aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de uma 
forma evidente, sobretudo em relação ao envolvimento das partes multidisciplinares 
(instituições, empresas e academia); da partilha de exemplos de boas práticas de 
intervenção e ; de trabalhar as evidências do que funciona, em que contextos e as 
suas razões.
A promoção de uma cultura de bem-estar torna a organização de saúde mais 
resiliente, mais capaz de lidar com a mudança, e mais sensível às necessidades dos 
seus colaboradores e dos seus pacientes (NASEM, 2019, p. 15).
A capacidade de trabalhar com profissionais de outras disciplinas para se conseguir 
resultados centrados no paciente é considerada um elemento crítico da prática 
profissional,  que requer um conjunto específico de competências (Suter, Arndt, Arthur, 
Parboosingh, et al, 2009, p. 41).
Dos sistemas de saúde centrados no tratamento da doença, um novo acordar surge, 
depois de Lalonde (1974), instigando o desenvolvimento e a manutenção dos conceitos 
aplicados de bem-estar geral da população. 
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar
 entre os profissionais e pacientes

Uma visão integrada  de um sistema de saúde e de bem-estar, implica que se olhe 
para o indivíduo, grupo e população, não na perspetiva da existência ou não de doença, 
mas para os caminhos que levam a um estado de saúde global do indivíduo onde o 
bem-estar reforça e amplia a qualidade de vida (WHO, 2016). 
Num continuum de cuidados, a razão de ser das organizações de saúde, assentam 
também no interface entre a organização e o exterior,  a manutenção do bem-estar e a 
responsabilidade por uma população.
Ao nível estrutural são contempladas as formas como as tarefas organizacionais 
se dividem (diferenciação) e como se coordenam (integração), sempre determinado 
pelas necessidades dos consumidores/utentes/fornecedores/parceiros. Neste 
alinhamento da saúde, um olhar tem de ser virado urgentemente para um investimento 
na  “experiência da jornada paciente” (WHO, 2016).
O Interprofessional Education Consortium (IPEC, 2002), considera como elemento 
crítico da prática profissional, a  capacidade de trabalhar com profissionais de outras 
disciplinas para prestar cuidados colaborativos e centrados no paciente.
O inquérito por questionário Work and Well-Being Survey, da APA (2016), vem sugerir 
como medidas para a melhoria do bem-estar no trabalho que as organizações de saúde 
necessitam de fazer face às exigências de uma sociedade em constante evolução 
(Lopes, Sequeira, Rodrigues, et al, 2014, p. 147) com os eventos relacionados com a 
ocorrência de vírus já experienciados no passado, que trouxeram várias tensões (como 
o SARS em 2002, H1N1 em 2009; MERS-CoV em 2012), é exigida uma agilização e 
reflexão de respostas concertadas, dadas tanto pela saúde como pelo sistema. 

10 passos das organizações literadas

Já em 2012, Brach e seus colegas debruçavam-se sobre “Dez atributos das 
organizações de assistência à saúde com conhecimento em saúde” e consideravam 
que a literacia em saúde é o produto das capacidades dos indivíduos e das exigências 
e complexidades relacionadas com a literacia em saúde e o sistema de saúde (p. 1). 
Atendendo que os pacientes querem que a saúde (e os seus profissionais) tenham 
tempo para os ouvir (conexão social), acessos à saúde fáceis (taxas, transportes, 
marcação), profissionais competentes (competência técnica e relacional), conseguirem 
memorizar e compreender as instruções em saúde, e usar essa informação para gerir 
a sua saúde ou de quem ele depende, o focus deve centrar-se na experiência e como 
ela é sentida ou percebida. E a comunicação bem feita em saúde abre as portas a 
uma melhor e maior satisfação tanto do paciente como do profissional e de toda a 
organização
Já o IOM (2004) revelava no seu relatório que a falta de comunicação é um dos 
fatores dos eventos adversos e que essa lacuna de comunicação afeta negativamente 
o atendimento e os resultados do paciente, gera mal-entendidos que ocorrem não 
apenas em situações clínicas (Brach e outros, 2012, p. 2).
Embora Brach e colegas (2012) referissem que os 10 atributos são mais relevantes 
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para as organizações que prestam cuidados de saúde diretamente, e incluam as 
organizações hospitalares e proximidade da saúde, consideramos que também 
deveriam estar mencionadas as organizações de apoio social. Estas organizações 
de cariz social e assistencial integram também cuidados de saúde (domiciliários, nas 
próprias estruturas de acolhimento residencial) e existem em todos os países que 
combinam o apoio e o serviço social ao serviço e prestações de saúde, como são 
por exemplo as IPSS de Portugal ou as Misericórdias a nível nacional, entre outras. 
Neste sentido urge pensar de forma integradora entre estes serviços prestados a 
uma população idosa e com multimorbilidades, situação cada vez mais crescente em 
Portugal e em toda a Europa.
Os autores (Brach e outros, 2012) definiam os 10 passos destas organizações literadas 
(p. 3) como se pode observar no quadro 1.
 

Organizações Literadas e a promoção do bem-estar 
entre os profissionais e pacientes

Quadro 1. Os 10 passos de uma organização literada e o caso do CHPVVC (2021)
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar 
entre os profissionais e pacientes

Fonte: Elaboração própria, baseado em Brach et al. (2012)

O M-POHL

A rede M-POHL é baseada numa compreensão avançada da literacia em saúde como 
um conceito abrangente e relacional. 
Está implementada, desde 2018 e com a participação de Portugal, a Rede de Ação 
para Medir a Literacia da População e Saúde Organizacional (M-POHL), fundada pela 
Iniciativa de Informação sobre Saúde Europeia (EHII) da OMS (fevereiro de 2018) 
com a adoção da Declaração de Viena sobre a Medição da Literacia da População 
e Saúde Organizacional na Europa, para agregar valor aos esforços nacionais para 
melhorar a educação em saúde.  O principal objetivo da rede é gerar dados sobre a 
literacia populacional e organizacional em saúde para apoiar decisões e intervenções 
baseadas em evidências.
A reunião inaugural da rede M-POHL ocorreu em Viena, Áustria, em fevereiro de 2018, 
seguido por uma segunda reunião da rede em Berna, Suíça, em agosto de 2018. 
O M-POHL visa não apenas medir a literacia em saúde pessoal de populações em 
geral, mas também medir a literacia em saúde organizacional.
Apresentamos de seguida uma visão destes programas que visam incrementar a 
literacia em saúde organizacional, elencados não exaustivamente no quadro 2.
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar 
entre os profissionais e pacientes

Quadro 2. Formas de programação e de medição da literacia em saúde organizacional

Fonte: Elaboração própria, baseado na WHO (2020); M-POHL (2018)

Da fragmentação à integração de cuidados

A OMS defende a necessidade de se ultrapassar a atual polarização da prestação de 
cuidados de saúde, orientando o sistema para as necessidades dos utentes, definindo 
prioridades e gerindo os recursos.  Neste sentido a OMS sublinha a importância 
da integração dos sistemas de saúde, onde a promoção da saúde, o diagnóstico, 
tratamento e reabilitação devam ser etapas vistos como uma interligação contínua de 
cuidados, para haver ganhos maiores em saúde.
Entende-se como integração, as formas de interligação e cooperação na prestação 
e a garantia de continuidade assistencial dos utentes do SNS, tendo em vista a 
maximização da eficiência nas respostas e os melhores resultados em saúde (WHO, 
2008).
Em 2016 a WHO afirmava no seu relatório que em muitos sistemas de saúde, os 
cuidados integrados são uma solução possível para a procura crescente de uma 
melhor “experiência do paciente” e  de  resultados de saúde com pacientes com 
multimorbilidades e cuidados de longa duração. 
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar 
entre os profissionais e pacientes

Para a WHO (2018), os cuidados integrados contribuem para uma melhoria do acesso 
aos serviços, menos internamentos e internamentos desnecessários, melhor adesão 
ao tratamento (Nolte & Pitchforth, 2014), aumento da satisfação dos doentes, literacia 
em saúde e autocuidado, maior satisfação no trabalho dos profissionais de saúde e 
melhoria geral dos resultados em saúde (WHO, 2016). 
O reforço de uma cultura organizacional, num sentido lato, conduzirá ao sucesso 
da organização, independentemente do tipo de cultura vigente (Lopes, Sequeira, 
Rodrigues, et al, 2014, p. 149).Também Lopes et al (2014) sublinham os efeitos 
positivos da “identificação da pessoa com a organização”, explicando que, “o facto 
de nela se sentir reconhecida e recompensada, conduz a que as suas satisfações 
pessoais sejam maiores que os seus esforços pessoais”.
Entre as necessárias parcerias, que estão subjacentes ás organizações e estruturas 
da comunidade, “torna-se importante refletir sobre as “organizações literadas” nas 
áreas social, de saúde e educação (e possivelmente outras), com fortes efeitos no 
nível de literacia em saúde de indivíduos já bem caracterizados por esse baixo LS (Vaz 
de Almeida, 2020 a, b). Esta necessidade ocorre por que “as organizações sociais 
também têm um forte componente de intervenção em saúde e lidam continuamente 
com esses públicos com baixa literacia em saúde, e, por isso com um nível e 
proximidade que permite uma  eficaz intervenção nos domínios da literacia em saúde 
(Quintela, 2020; Vaz de Almeida, 2020 a, b).
O vasto leque de profissionais de outras áreas, mas confluentes com a saúde, como 
os assistentes sociais, os gestores de caso, e técnicos sociais com a parceria com a 
saúde (enfermeiros, médicos, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas, higienistas orais 
e outros) podem dar uma contribuição gigantesca para a melhoria das condições 
de vida e “bem-estar”, além de contribuírem para os resultados em saúde destes 
indivíduos (Vaz de Almeida, 2020 a, b).
Um foco no bem-estar pode aumentar a vontade dos decisores, em sectores que não 
são da saúde para se juntarem ao desafio de melhorar a saúde, abordando o bem-estar. 
Mas pode incrementar nas organizações de saúde uma reflexão sobre investimentos 
sustentáveis (ISO 20400/2018). Por exemplo um nível de compras sustentáveis na 
saúde, que promovem uma visão ao longo do ciclo de vida dos produtos permite 
colocar, de imediato, algumas questões enunciadas pelos próprios ODS (2015): 1) 
quem são os produtores e fabricantes; 2) os fornecedores têm comportamentos 
éticos?; 3) o que acontece aos produtos depois do fim do ciclo de vida?; 4) como é 
feita a reciclagem desses produtos no fim de vida?; 5) Comprou-se o suficiente sem 
ser em excesso?; 6) qual a durabilidade dos produtos, dispositivos e equipamentos?; 
7) o que pode ser reaproveitado no futuro e que evite de se fazer novo investimento? 
E todas estas questões têm a ver com a literacia em saúde como um determinante da 
saúde e do bem-estar das organizações e das comunidades.
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar 
entre os profissionais e pacientes

As oportunidades não clínicas do “bem-estar”

Apesar do conceito de bem-estar ser um conceito positivo, as razões linguísticas 
explicam por que alguns dos determinantes mais amplos da saúde não são tomados 
em consideração quando se formulam políticas  (Kottke et al, 2016). Isto porque; 1) 
apesar de toda a discussão de que a saúde é mais do que a ausência de doença, 
as métricas de saúde atuais são enquadradas como uma medida dos encargos 
da doença com os indivíduos ou da população; 2) a associação da palavra "saúde" 
com  "cuidados de saúde" acaba por ser tão forte, que se cria uma associação quase 
imediata entre uma "política de cuidados de saúde"  com uma "política de saúde" que 
é impossível, muitas vezes, de ser separada para dar lugar ao verdadeiro conceito de 
bem-estar (Kottle et al, 2016).
Evans e Stoddart (1990) são, de acordo com Kottke et al (2016), os que foram mais 
além, quando defenderam, após a publicação do relatório Lalonde, uma definição do 
bem-estar como objetivo final da política social.
Se considerarmos que as organizações literadas são organizações com um profundo 
sentido ético, este processo de gestão conta com as vivências reais e necessidades 
das pessoas, sejam os seus colaboradores, utentes e parceiros, criando condições 
de sustentabilidade interna e externa, por exemplo na negociação que efetuam na 
aquisição de produtos e serviços sustentáveis (ex. compras sustentáveis apoiadas 
pelas norma ISO 20400-2018)

Figura 1. Fatores para uma saúde e bem-estar éticos

Fonte: Elaboração própria
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar 
entre os profissionais e pacientes

A saúde usa frequentemente  a expressão "determinantes sociais de saúde". No 
entanto, os transportes, a habitação, a educação, ou o emprego ainda não estão 
trabalhados suficientemente nas práticas diárias das organizações de saúde. 
Efetivamente a comunidade ainda não entrou na organização de saúde e a 
organização de saúde ainda tem muito potencial para entrar dentro da comunidade 
e estabelecer parcerias.
A APA (2016), no inquérito aplicado sobre o bem-estar a profissionais sugere que 
uma parte da chave da solução é o apoio da liderança sénior, e que são gestores 
séniores das organizações, pela sua experiência, que mostram apoio e compromisso 
de se desenvolverem a nível organizacional, iniciativas de bem-estar, ajudando os 
colaboradores a desenvolver um estilo de vida saudável e promotor do bem-estar.
Segundo Norris e Howard (2012), integrar um sentido amplo do bem-estar exige que 
se coloque a saúde entre os determinantes do bem-estar, sendo que as organizações 
e os seus decisores devem reconhecer as oportunidades não clínicas que têm à mão 
para melhorar o bem-estar. 
Entre os vários exemplos de bem-estar nas organizações literadas vemos a leitura de 
histórias, os palhaços no hospital, a música, a dança, o canto, a pintura, as atividades 
com a natureza (como hortas e jardins), o mindfulness no combate ao stress (Vaz de 
Almeida, Rodrigues, Rodrigues, Pinheiro & Nunes, 2021), ansiedade dos envolvidos , 
assim como uma fator de limitação do burnout dos profissionais de saúde.

A importância da comunicação e do questionamento numa melhor 
literacia em saúde

As palavras que usamos influenciam o nosso pensamento (Kottke et al, 2016).
A literatura sobre a prática colaborativa e o trabalho em equipa sugere uma série de 
competências necessárias para trabalhar eficazmente num ambiente de cuidados 
de saúde interprofissionais, destacando que a competências mais comumente 
enfatizadas são as de comunicação (Suter et al, 2009)
Se olharmos um pouco atrás, conseguimos observar que estes princípios em que 
assenta a boa comunicação entre toda as partes nas estruturas da saúde, incluindo 
os seus profissionais e as organizações estão sempre evidenciados, embora muitas 
vezes não tratados de forma pragmática. 
O bom exemplo da Carta de Otawa (OMS, 1986), assim como anteriormente, com 
Lalonde (1974), os caminhos da comunicação, no cerne da visão de saúde centrada 
no utente, sintetizavam os passos necessários:  apoiar, informar e influenciar (OMS, 
1986). 
Está evidenciado por alguns autores (Suter et al, 2009), e pelas práticas, que é 
necessária uma maior clareza conceptual destes "ingredientes ativos": como fazer 
da comunicação em saúde o instrumento promotor da melhoria da colaboração 
relacionada com a qualidade dos cuidados e dos resultados  em saúde. Num 
processo bidirecional,  de constante necessidade de feedback, a comunicação é um 
dos elementos -chave para que estas partilhas ocorram.
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Organizações Literadas e a promoção do bem-estar
 entre os profissionais e pacientes

A vantagem das organizações que promovem a transparência e a literacia em saúde 
e por isso promotoras do aumento da compreensão entre as partes, implica que são 
necessárias fazerem-se um conjunto de perguntas a que as equipas de liderança 
devem responder. (Quadro 3)

Quadro 3 . Alguns exemplos de questionamento positivo

Fonte: Elaboração própria

Baseando-nos em Lopes et al, (2014), o desenvolvimento do trabalho de uma forma 
multidisciplinar, incentivador de um posicionamento claro de uma organização 
literada, permite: 1) uma maior responsabilidade coletiva (de trabalho em equipa); 
2) uma permanente formação com troca e partilha de conhecimento interpares; 3) 
um incremento do know-how individual e; 4) uma maior capacidade de resolução dos 
problemas de saúde dos utentes. 
Este processo de investimento contínuo nas pessoas, e restantes recursos (materiais, 
financeiros) com objetivos claros e inovação humanizadora, estrutura a organização 
para enfrentar as forças e fraquezas (internas), as oportunidades e ameaças (externas), 
de forma mais consciente, proactiva e positiva. 
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Aproveitando os movimentos normais (e excecionais) da evolução, próprios das 
organizações, que se enquadram num determinado contexto geográfico, social, 
económico, político, cultural e de outras influências, esta visão integrada e de múltiplas 
influências, permite uma resposta mais eficaz aos desafios que se apresentam.
Como referem Lopes et al, (2014), “as organizações mais dotadas, mais preparadas 
e mais evoluídas, parâmetros que permitem incrementar a qualidade assistencial aos 
consumidores" (p. 49).

Conclusão

É difícil manter a saúde individual e das organizações num ambiente que não seja 
sustentável. Pelo que, os esforços das organizações mais literadas apontam para 
dinâmicas endógenas e exógenas. Começa-se dentro da “casa” a estruturar pessoas, 
ambientes e processos fortes, com o acompanhamento e monitorização dos 
investimentos nos recursos humanos, materiais e financeiros, desde a sua nascença 
ao final do ciclo de vida. Devem porém atentar-se os líderes das organizações de 
saúde a todo um conjunto de fatores exógenos, como o ambiente, os desperdícios, os 
parceiros promotores de melhores práticas, a comunidade que evolui também nas suas 
necessidades de saúde e bem-estar, os determinantes que influenciam na evolução 
holística de uma sociedade que quer integrar num ciclo positivo de interinfluências, o 
serviço à pessoa, para que ela esteja sempre no centro das decisões e tenha qualidade 
de vida, bem-estar e ela própria contribua positivamente para as gerações futuras.
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Consulta de educação 
terapêutica e a importância 
no controle da diabetes
Da necessidade aos resultados

A m a r o  S i l v a ,  E n f e r m e i r o  d e  D i a b e t o l o g i a 
M a r g a r i d a  C o s t a ,  E n f e r m e i r a  G e s t o r a  d o  S e r v i ç o  d e  C o n s u l t a  E x t e r n a
R o s á r i o  F e r r e i r a ,  E n f e r m e i r a  E s p e c i a l i s t a  e m  S a ú d e  C o m u n i t á r i a

“Quanto mais a pessoa com diabetes conhecer a sua doença, menos             
  a receia, e mais capacidade tem de a gerir corretamente” 
  J.P. Assal (1999)

Enquadramento

Descrição da Diabetes e dos seus efeitos

A diabetes faz parte de um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 
hiperglicemia, que resulta de defeitos na secreção da insulina, na ação da insulina ou 
em ambos os processos (ADA, 2008). 
Como uma das principais doenças crónicas, representa um problema de saúde pública.
Se observarmos os dados mundiais, verificamos um crescimento da incidência e 
prevalência da diabetes mellitus Tipo 2 (DMT2) que afeta um total de 415 milhões de 
pessoas no mundo. Em Portugal a prevalência é muito elevada e destacada no relatório 
da OCDE que indica este país com uma das taxas mais altas da Europa (DGS, 2017). 
De acordo com o Observatório Nacional da Diabetes (OND, 2015), mais de 1 milhão de 
portugueses, com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos, tem diabetes (OND, 
2015; DGS, 2017). Há ainda um forte aumento da prevalência com a idade, especialmente 
na faixa etária dos 65-74 anos, com uma prevalência de 23% (DGS,2017) registando-
se uma diferença estatisticamente significativa entre os homens (15,9%) e mulheres 
(10,9%) (OND, 2015).
O êxito dos cuidados com o doente diabético depende menos da decisão da equipa 
multidisciplinar do que da capacidade e força de vontade do doente em participar 
ativamente no processo educativo. 
Com o foco no doente reforçou-se, em todo o mundo, a importância da educação sobre 
diabetes como uma das componentes do seu tratamento (WHO, 1998). 
Num processo de educação para a saúde não podemos esquecer de que o doente 
diabético muitas vezes parte de uma posição de desconhecimento total sobre a doença, 
e não é possível participar sem ter por base alguns conhecimentos. A informação é 
uma parte necessária em determinado momento do processo educativo global. Neste 
contexto podemos dizer que o transmitir conhecimentos precisos, adequados e eficazes 
não é uma questão de sorte.
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É algo que requer um planeamento cuidadoso, bastantes recursos e também requer a 
formação especializada de enfermeiros em relação às técnicas e métodos a fomentar 
as transmissões de conhecimentos e alterações de comportamentos. Mas mais 
importante ainda são os pressupostos usados em todo o processo educativo do doente 
diabético, não só técnicas, mas também e, sobretudo, incluir o doente no seu próprio 
tratamento e prevenção, sempre em relação com o seu meio. 
O conceito de educação terapêutica, um dos pilares da abordagem da diabetes pode ser 
observado no Quadro 1.

Quadro 1. O conceito de educação terapêutica

Fonte: DGS, 2000.

O papel da Pessoa com diabetes e o seu tratamento

A pessoa é um ser exclusivo pela sua hereditariedade, pela própria história, pela 
sua forma de interação com o meio e as pessoas que a envolvem. Sendo única, 
enquanto pessoa, também a forma de diabetes deve ser única. Cada pessoa, na 
sua individualidade, possui características próprias, e por isso, é essencial uma 
abordagem holística. Ela não precisa de ser “catalogada”, e o apoio prestado, que 
permite a sua ativação, possibilita que ela enfrente os vários desafios diários, que 
sozinha dificilmente conseguiria ultrapassar com sucesso (Simmons, 2013).
O tratamento da diabetes baseia-se num regime terapêutico complexo e exigente.
A pessoa com diabetes é o elemento chave da equipa multidisciplinar para o êxito do 
tratamento, e para isso deverá ter um papel ativo neste regime, adquirindo competências 
para o gerir no seu dia-a-dia também ele complexo, de uma forma positiva.
As competências dos profissionais de saúde são também baseadas em três 
dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes (Correia, Figueiredo, Raposo, &  
Serrabulho, 2018, p. 13), reforçado com a motivação para a ação, através de várias 
técnicas motivacionais (Hunt, 2011).
Assim sendo, a pessoa tem todo o interesse e o direito de se exprimir, e afirmar a 
própria especificidade, bem como conhecer o ponto de vista do outro, procurando 
atenuar as suas limitações através de uma comunicação que permita uma mudança 
fundada do saber. (Figura 1)
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Figura 1. A ativação da pessoa com diabetes

Fonte: Elaboração própria

As crenças e os pré-conceitos

Modificar comportamentos individuais, pode ser extremamente difícil e moroso, 
pelo que a existência de ideias pré-concebidas sobre determinados conceitos, a 
incompatibilidade de valores e crenças entre os mesmos, ou a existência de estados 
confusionais, podem ser uma barreira à adaptação a um novo estado de saúde e a 
novos estilos de vida. 
É importante que a pessoa acredite (tenha a crença positiva) que pode e deve viver de 
forma saudável.
A perceção da diabetes deve levar a pessoa a conceitos positivos de tratamento e ela 
deve alterar a perspetiva (muitas vezes comum e enraizada) de que se trata de uma 
doença de evolução catastrófica como se registava no passado. 

Os passos para reposicionar as crenças

Sendo uma doença crónica, que pode ser perfeitamente controlável, implica, no 
entanto, um conjunto de passos e fatores, tais como: 1) uma vigilância permanente; 
2) uma terapêutica adequada e personalizada; 3) uma relação de cumplicidade entre 
a pessoa com diabetes e a equipa de saúde; 4) uma associação a hábitos de vida 
saudáveis; 5) que a pessoa se focalize nos pequenos sucessos que contribuíram para 
a saúde e bem-estar geral; 6) uma relativização dos grandes êxitos ou fracassos. 
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Quadro 2. As características da consulta

Fonte: Elaboração própria

O projeto e o seu andamento: “Todos somos importantes”

A consulta de educação terapêutica é frequentada em 2021, aproximadamente, por 
600 pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
Se olharmos para trás, para a sua génese e para o seu percurso, vemos que já tem 
mais de duas décadas, tendo surgido nos finais dos anos 90 do seculo passado.
Inicialmente localizada no antigo hospital de Vila do Conde, pela mão ativa e dinâmica 
da Enfermeira Lucinda Maia e, mais tarde, no hospital da Póvoa de Varzim, com o 
Enfermeiro Amaro Silva, até ao momento em que estas duas organizações de saúde 
se converteram em Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde (ano 2000)
As características da consulta estão expressas no Quadro 2.

A consulta de educação terapêutica foi autorizada pelo Conselho de Administração do 
CHPVVC, inserida numa estrutura multidisciplinar.
O princípio de atuação da equipa é o seguinte: “todos somos importantes“.       

Da ideia aos resultados: que caminhos percorremos? 

Os enfermeiros mentores desta consulta de educação terapêutica tinham experiência 
e exerciam funções nos serviços de internamento: Serviço de Medicina Interna dos 
hospitais de Vila do Conde e da Povoa de Varzim.
Nestas unidades, era recorrente os reinternamentos de doentes com diabetes (como 
acontece noutras instituições hospitalares).
Os doentes que recorriam aos serviços de urgência, devido a uma descompensação 
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Quadro 3. Os resultados imediatos do investimento na consulta

Fonte: Elaboração própria

aguda da diabetes, eram internados durante alguns dias. E depois de corrigida e 
controlada a descompensação, regressavam a casa, mas pouco tempo depois voltavam 
ao hospital, sendo que, na grande maioria dos casos, pelos mesmos problemas.
Foi efetuado um levantamento mais criterioso das razões subjacentes e da evidência 
clínica das situações. A conclusão a que os enfermeiros envolvidos chegavam 
apontava para a seguinte questão: Porque não existia uma lógica de continuidade de 
cuidados, entre a informação transmitida no serviço de internamento e os cuidados 
pós-alta.

A génese do projeto e os seus objetivos

Após um processo formativo longo, de conhecimento e de preparação das pessoas 
envolvidas para terem as condições, foi dado o passo seguinte de propor a cada 
hospital, um projeto arrojado e inovador na altura, mas que visava poder ser um 
contributo forte para a organização hospitalar.
Entre os objetivos pretendidos salientamos a necessidade de educar a pessoa com 
diabetes no ambulatório, de forma a minimizar as complicações agudas/ e tardias 
da diabetes. Está evidenciado, pelos resultados obtidos e pela experiência de anos 
de investimento, que a forma mais fácil de educar estas pessoas, é retirá-las do 
internamento hospitalar e devolvê-las “à vida real com uma continuidade de cuidados”.
Das dificuldades sentidas inicialmente, até aos resultados que fomos atingindo, foi 
um percurso longo e nem sempre fácil. No entanto, a equipa conseguiu, pela sua 
persistência e dinâmica, resultados visíveis. (Quadro 3)
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A organização: o princípio da “disponibilidade total”

A caracterização da consulta assenta num conjunto de fatores e de intervenções 
bem definidas. O enfermeiro participa ativamente em programas de educação para 
a saúde, desenvolvendo atividades de acordo com a sua formação científica. A este 
respeito, afirma Willians e Pickup (2002) “uma gestão moderna da doença consiste 
numa equipa interactiva que envolve muitos especialistas do serviço de saúde…
oftalmologista, pediatras, psicólogos…enfermeiros especialistas, nutricionistas …
associações de diabéticos… e, o mais importante, o utente e sua família e amigos”(p. 
35).
Está estruturada de acordo com os objetivos, da pessoa com diabetes e do profissional.
Pressupõe uma disponibilidade total, com contacto telefónico 24 Horas/todos os dias 
do ano, além do contacto presencial, mesmo não sendo dia de consulta agendada. 
Este agendamento é efetuado de acordo com as necessidades e interesses de cada 
pessoa
A chave deste “sucesso “é a relação terapêutica construída com as pessoas e seus 
prestadores de cuidados, suportada com uma confiança terapêutica mútua. (Figura 2)

Se por um lado a consulta tem determinadas características, também o papel do 
enfermeiro se salienta no processo relacional, que promove de forma evidente os 
melhores resultados de saúde pretendidos. O Enfermeiro-educador reúne um conjunto 
de características e de processos específicos de atuação. Afinal é ele que promove 
a capacitação da pessoa com diabetes, para que ela, depois, possa gerir o regime 
terapêutico, através de uma educação terapêutica. (Quadro 4)

Figura 2. A dinâmica da consulta

Fonte: Elaboração própria
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Quadro 4. O papel do Enfermeiro-educador

Fonte: Elaboração própria

Em síntese, o enfermeiro educador motiva a pessoa, de forma a mudar comportamentos 
e a gerir um regime terapêutico complexo, para ser capaz de vencer os desafios, 
evitando ou retardando as complicações. Este processo, particularmente nas 
estratégias para o controlo da diabetes, implica um incremento da literacia em saúde 
do doente, que, através destas estratégias consegue aceder melhor à informação, e 
sobretudo compreendê-la, assim como entender o seu papel no tratamento e por isso 
um melhor uso dos serviços e da tomada de decisão mais acertada (Cavanaugh, 2012; 
Sørensen et al, 2012).

Resultados deste projeto

Globalmente poderemos dizer que se obtêm resultados muito positivos, os quais se 
podem observar no quadro 5.

Quadro 5. Os resultados do projeto da Consulta de Educação Terapêutica

Fonte: Elaboração própria
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Andaremos em contraciclo?

Numa altura em que vivemos demasiadas crises: sanitárias, económicas, sociais 
e de valores, em que as entidades competentes se preocupam mais com a doença 
cronica, temos a vantagem de já termos iniciado este caminho há muitos anos, 
acumulando os benefícios da experiência e do enriquecimento do conhecimento.

O que nos falta fazer?

Continuar a ter orgulho naquilo que fazemos e na qualidade de cuidados de 
enfermagem que desenvolvemos será sempre a nossa maior missão. Acreditamos 
profundamente que na vida aquilo que fizermos por nós um dia morrerá connosco. 
Porém aquilo que formos capazes de fazer pelos outros, pode tornar-se imortal.
O próximo passo deve passar por procurar alargar o número de dias de consulta, tendo 
em linha de conta o crescente aumento da diabetes em Portugal e no ACES Póvoa de 
Varzim - Vila Conde (em particular), e acolher novos colegas para dar continuidade a 
esta lógica de cuidar.
Realizar consultas de grupo, desenvolver novas dinâmicas educativas, sendo que 
este investimento trará melhores resultados em saúde, melhor prestação de serviços 
do CHPVVC, embora necessariamente implique um maior investimento nos recursos, 
implicando profissionais a tempo inteiro. 
Por outro lado, todo o investimento num desempenho do enfermeiro/educador em 
diabetes na consulta irá, necessariamente, diminuir os custos a nível pessoal do utente 
e do estado. 
Como refere Willians e Pickup (2002) “Os programas de educação para a diabetes, que 
geralmente são levados a cabo pelos enfermeiros especialistas na doença, demonstram 
uma grande melhoria nos resultados da diabetes, tanto no tempo dispensado no 
hospital ou ausências no trabalho e no número de complicações”.(p. 24)

As mensagens para os pacientes.

Reunimos um conjunto de afirmações que têm sido utilizadas com eficácia e com 
frequência e que podem ser lidas no Quadro 6.

Quadro 6. Conjunto de frases utilizadas junto dos pacientes

Fonte: Elaboração própria
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Segundo, Lisboa (1995, citado por Boavida em 2001, p. 21) “educar (…) é guiar, conduzir 
algo de um sítio para outro”, e, no nosso caso, este guiar, é interpretado como conduzir 
o diabético, do seu estado de desconhecimento passivo e nocivo, para um estado de 
maior saúde, e por isso para um nível mais ativo, esclarecido, inteligente e competente, 
que lhe permitirá atingir o equilíbrio.
Na doença crónica, a própria cronicidade da relação implica necessariamente uma 
mudança, e isto se entendermos a que a dor psicológica é mais sentida ainda que a 
própria doença. 
É na conceção de cronicidade que surge a educação terapêutica, como uma proposta 
“pedagógica” de tratamento. Larga-se a cátedra e recusa-se o estrado professoral, 
quase de paternalismo, e passa-se a considerar o doente como um agente no processo 
de tratamento. 
Ao permitir que a palavra se interponha na relação e a reforce, o enfermeiro propõe que 
se passe da passividade à atividade, da subserviência à exigência, da mera receção de 
informação ao diálogo. Ao doente é-lhe atribuído o poder de ser elemento constituinte 
da equipa multidisciplinar.” (Boavida, 2001, 2002, 2003).

Educar desta forma não se resume ao ato em si, leva à revolução do pensamento, cria 
o espaço para a investigação pessoal a partir da deambulação íntima.
Educar não é, pois, um processo racional puro, é antes um conjunto de atitudes, a 
que se empresta um carácter dialético numa relação pessoal afetiva, nas emoções 
partilhadas e na aprendizagem mútua. 
A tarefa do educador é permitir que o processo se desenrole servindo de interlocutor 
útil, pela dádiva dos conhecimentos, pela escuta atenta, pela emoção intensa que 
representa a evolução do educando. A educação é assim, uma comunhão dos sentidos. 
O contrário de tudo isto é falacioso e de utilidade duvidosa. Reduz os intervenientes, 
retira-lhes expressão e acaba por os tornar forma sem conteúdo.
A educação do doente crónico é, por definição, uma “pedagogia do estar”, de uma 
nova forma de vida, de uma relação diferente com o corpo e a própria imagem, de uma 
relação diferente e exigente com o outro.(Figura 3)

Consulta de educação terapêutica e a importância
no controle da diabetes
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A educação do doente diabético reveste-se de sentidos vários que exprimem a 
complexidade do contexto, ultrapassando as partes, e assumem o todo que nunca 
pode ser redutor, pela dinâmica que lhe deve ser impressa.

Figura 3. A educação do paciente

Fonte: Elaboração própria

Conclusão

Sem a aprendizagem e a participação do doente, até o melhor tratamento está 
condenado ao fracasso. Por isso somos de opinião que o tratamento da doença 
crónica depende da educação. Só esta permitirá atingir o equilíbrio. 
Fazemos uma breve reflexão acerca da educação terapêutica ao doente diabético: 
esta educação, sendo inovadora, concretiza-se nas questões diárias, em histórias 
várias de pessoas complexas e nomes simples. No entanto aponta-nos um caminho 
que é sedutor porque é, ao mesmo tempo, envolvente e flexível.
Temos a convicção que muitas vezes é necessário “deseducar” para “educar de novo”. 
Há momentos em que  embatemos contra um muro feito de verdades de cada doente. 
Essas verdades, por muito elaboradas que sejam, são impeditivas do processo 
educativo, quebram a autonomia e chegam, inclusive, a promover a recusa de um 
passo decidido e dirigido à vontade. 
Concluímos dizendo que, neste contexto, educar representa olhar de frente e colorir 
o cinzento, assumir a igualdade e permitir o renascimento num processo adulto de 
passos firmes. Passar de mera informação para uma “discussão” partilhada, paritária, 
segura e cada vez maior.



32

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais

Consulta de educação terapêutica e a importância 
no controle da diabetes

Referências Bibliográficas
 ADA - American Diabetes Association (2008). Diabetes Care, 311, S55–S60.
 Boavida, J.M. (2002). A comunicação para a adesão. Rev. Diabetes Viver em Equilíbrio, 8-9. Lisboa: Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal. ISSN 0873-450X .22  

 Boavida, J.M . (2003). A educação terapêutica é imprescindível. Rev.  Diabetes Viver em Equilíbrio. Lisboa: Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal. ISSN 0873-450X .28 

 Boavida, J. M. (2001). É necessário integrar as pessoas doentes no controlo e gestão da sua própria doença. Rev.  Diabetes 
Viver em Equilíbrio, 10-11. Lisboa: Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal. ISSN 0873-450X .21 

 Canadian Council on Learning. (2007). Health literacy in Canada: Initial results from the international adults literacy and skills 
survey. Canada: Canadian Council on Learning Acedido em 05-03-2019. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/317434146_Health_Literacy_in_Canada_A_Healthy_ Understanding.
 Cavanaugh, K. (2012). Health Literacy in diabetes care: explanation, evidence, and equipment. HHS Public Access, 1(2), 191-
199. DOI: 10.2217/dmt. 11.5.

 Correia, I.,  Figueiredo, J., Raposo, J.F., &  Serrabulho, L. (2018). Educação terapêutica na diabetes, competências dos 
profissionais de saúde e das pessoas com diabetes. Sociedade Portuguesa de Diabetologia.

 DGS (2015). Plano Nacional de Saúde revisão e extensão a 2020 maio 2015. Disponível em: http://1nj5ms2lli5hdggbe3mm7ms5.
wpengine.netdnacdn.com/files/2015/06/Plan0-Nacional-de-Saude-Revisão-e-Extensão-a2020.pdf.pdf

 DGS. (2000).Circular Normativa Educação Terapêutica na Diabetes MNº: 14/DGS 12/12/00). Disponível em: 
 DGS. (2000).Circular Normativa Educação Terapêutica na Diabetes MNº: 14/DGS 12/12/00)

 Gazmararian, J.A., Wolf, M.S., & Baker, D. W. (2005). Health Literacy and functional health status among older adults. Archives 
of Internal Medicine,165 (17),1946-1947. Doi: 10.1001/archinte.165.17.1946

 Graça, A,S. (2001). A diabetes, a educação e a comunidade. “rev. Diabetes viver em equilíbrio.” Lisboa: Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal. 4-5. ISSN 0873-450X.20 

 Hunt, J. (2011). Motivational interviewing and people with diabetes. European Diabetes Nursing, 8(2), 68-73.

 Nabais, J.V., & Ponte, P. (1999). Educadores em diabetes. Rev. Diabetes viver em equilíbrio. Lisboa: Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal, 14-1.  ISSN 0873-450X.12 

 OND - Observatório Nacional da Diabetes (2015). Diabetes: factos e números 2015. Relatório Anual do Observatório Nacional 
da Diabetes. Lisboa: SNS.

 Raposo J. et al. (2004). Educação Terapêutica. Rev. Arquivos de Medicina, 64-66. Porto: ArquiMed Edições cientificas 
Aefmup. ISSN 0871-3413.18 

 Regulamento nº 428/2018. Artigo 2º Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária – 
Na área de enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública. Diário da República. Série II (Nº 135-16 de julho de 2018), 19354 a 
16359.

 Serrabulho, M. L. (1998). Estágio na unidade de diabetologia do Hospital Cantonal de Genéve. Rev. Diabetes Viver em 
Equilíbrio”. 30-31. Lisboa: Associação Protectora dos diabéticos de Portugal. ISSN 0873-450X.6 

 Serrabulho, M.L.(ano?) . Ficha de Avaliação da edição de diabético. Rev. Diabetes Viver em Equilíbrio. Lisboa: Associação 
Protectora dos diabéticos de Portugal. ISSN 0873-450X.22 (2002) 30-32.

 Simmons, D. (2013). Peer support: time to tap the (largely) untapped. European Diabetes Nursing, 10(3), 98-103.

 Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health Literacy and public 
health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public health, 12(80,) 1-13.

 WHO - World Health Organization . (1998). Therapeutic patient education. Continuing education programmes for healthcare 
providers in the field of prevention of chronic diseases. Copenhagen: World Health Organization.

 Vaz de Almeida, C., & Veiga, A. (2020). Social Determinants and Literacy in Health of the Elderly: Walk to Well-Being. Open 
Access Library Journal 2020,(7), 1-16., e6390 ISSN Online: 2333-9721 ISSN Print: 2333-9705 DOI: 10.4236/oalib.1106390 Disponível em: 
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=100811



33

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais

Plano de Parto  

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais



34

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais

Plano de Parto:
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A l b e r t i n a  C a r n e i r o
E n f e r m e i r a  G e s t o r a  d o  S e r v i ç o  d e  P e d i a t r i a  e  N e o n a t o l o g i a
I r e n e  C e r e j e i r a
E n f e r m e i r a  G e s t o r a  d o  S e r v i ç o  d e  G i n e c o l o g i a  e  O b s t e t r í c i a
A d j u n t a  d a  D i r e ç ã o  d e  E n f e r m a g e m

“Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer”.
(Michel Odent)

Resumo
 
O plano de parto é um documento elaborado pelo “casal grávido”, onde este expressa 
as suas preferências para o momento do parto. As escolhas para o parto e para os 
cuidados ao filho são o reflexo do equilíbrio entre as suas expetativas definidas e a 
informação fornecida pelos profissionais de saúde ao longo da preparação para o 
parto, com o culminar na consulta de plano de parto. 
A evidência científica sobre o plano de parto é consensual ao afirmar a sua importância 
na satisfação dos casais grávidos, no respeito pela liberdade de escolha, bem como na 
construção de uma ferramenta que otimiza a informação e comunicação entre todos 
os intervenientes no processo de assistência durante o trabalho de parto e cuidados 
imediatos ao recém-nascido. 

O objetivo deste artigo é mostrar a evidência prática e científica do Plano de Parto 
desenvolvido pela equipa multidisciplinar do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila 
do Conde (CHPVVC).

Os resultados evidenciam que a consulta de plano de parto possibilita a partilha 
das expectativas do casal quanto ao seu projeto de parentalidade e de parto seguro, 
num ambiente de acesso fácil, compreensão e uso dos serviços, com flexibilidade e 
garantia da segurança e bem-estar materno e fetal e, por isso, com resultados para a 
futura mãe, casal e para o bebé, assim como resultados em saúde mais vastos.

Palavras chave: 
Literacia em saúde, plano de parto, consulta de plano de parto, práticas obstétricas, 
autodeterminação.
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O valor da saúde, da tomada da decisão consciente e da literacia 
em saúde

A literacia em saúde permite que os cidadãos se tornem aptos para tomar decisões 
informadas em matéria de saúde. A tomada de decisão informada e esclarecida 
pressupõe um conhecimento básico de saúde, ser capaz de ler, compreender e 
avaliar informação, tendo aptidão para analisar riscos, fazer previsões, interagir com 
profissionais de saúde, seguir recomendações e decidir como e quando procurar um 
profissional de saúde (Nutbeam, 1998; 2000).  
Vaz de Almeida (2020) discute o conceito de “valor da saúde”, apresentando-o, usando 
diferentes autores, em quatro dimensões: 1) como um estado dinâmico de bem-
estar, influenciado pelo potencial físico, mental e social, que garante a satisfação das 
necessidades básicas, em conformidade com a idade, a cultura e a responsabilidade 
pessoal (Bircher, 2005 cit. in Vaz de Almeida, 2020); 2) como uma dimensão social, 
relacionada com a habilidade para desempenhar papéis e assumir responsabilidades 
(Laverack, 2007 cit. in Vaz de Almeida,2020); 3) como dimensão legal, enquanto um 
direito humano fundamental; e, 4) como dimensão espiritual (Nutbeam, 1998 cit. in 
Vaz de Almeida,2020). 
No âmbito deste artigo centramo-nos na literacia em saúde direcionada para a saúde 
materna e obstétrica, enquanto “habilidades cognitivas e sociais que determinam a 
motivação e a capacidade das mulheres para compreender e utilizar a informação, 
de forma a promover e manter a sua saúde e a dos seus filhos” (Ferreira, 2013, p. 38). 
Estes contributos provocam o empoderamento do casal para tomar decisões sobre 
o seu parto, porque estão direcionados para a aquisição de conhecimentos e de 
capacidades da mulher grávida/casal grávido para que possam fazer escolhas 
informadas sobre as práticas a adotar durante o respetivo parto.
Ao planear o parto, as mulheres identificam dois tipos de recursos que influenciam o 
seu processo de tomada de decisão: pessoas e informações. Os indivíduos envolvidos 
integram as suas relações sociais (por exemplo, o parceiro de uma mulher ou a mãe) 
ou profissionais (por exemplo, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, 
Obstetra, Pediatra, etc.). 
No geral, as mulheres desejam partilhar o planeamento e a experiência do parto com o 
seu parceiro, incorporando também os desejos dessa pessoa no plano de parto (Cook, 
& Loomis, 2012).
A exposição, num documento escrito, acompanhado por uma equipa, e apresentado 
verbalmente, sobre um conjunto de opções que promovem a comunicação entre os 
profissionais de saúde e o(s) cliente(s), num domínio complexo como o parto, constitui 
uma estratégia promotora da reflexão e a tomada de decisão do casal grávido, 
individualmente ou em conjunto. O plano de parto constitui uma destas estratégias 
eficaz, que envolve compromisso, confiança e tomada de decisão consciente.



36

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais

O Plano de parto como uma declaração de intenções com 
compromisso e a confiança

O plano de parto representa uma declaração de intenções em torno das escolhas 
da mulher/casal. Nesta medida, promove a consciencialização da relação entre as 
decisões e as escolhas da mulher no parto e as alternativas disponíveis na assistência 
ao parto e suas consequências. 
A intervenção implementada pressupõe a informação baseada na evidência, adequada 
ao casal e deve ser realizada por profissional de saúde especialista na área.
Os cuidados obstétricos centram-se, cada vez mais, nas escolhas seguras dos 
casais devidamente informados, contribuindo para melhores resultados obstétricos 
e neonatais. Deste modo, a elaboração e discussão do plano de parto constitui uma 
ferramenta para uma experiência positiva do parto (WHO, 2018), contribuindo para 
o empoderamento e satisfação destes casais no processo de nascimento dos seus 
filhos.
De acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2018), para 
uma experiência positiva do parto, uma das condutas claramente útil, e que deve ser 
encorajada, é a realização de um plano individual feito em conjunto com a mulher, 
ainda durante a gravidez.

Surge assim o plano de parto no CHPVVC, que influencia positivamente a experiência 
do parto, aumentando as dimensões de segurança, eficácia e satisfação das mulheres, 
assim como o seu empoderamento. 

Este documento – o Plano de Parto - está centrado nas práticas que o CHPVVC 
oferece aos casais grávidos que optam por este Centro Hospitalar, como sendo o 
local onde irá nascer o seu filho, de acordo com esta dinâmica participativa, que faz 
desta intervenção, um arco de inovação, não apenas no CHPVVC (sua origem) como 
a nível nacional.

Aborda ainda as várias práticas que são disponibilizadas pela instituição, enquanto 
estratégias para o alívio da dor de Trabalho de Parto.

O Plano de parto no combate à “violência obstétrica”

Pode afirmar-se que o Plano de Parto preconiza o “verdadeiro não” à violência 
obstétrica. 

O conceito de violência obstétrica trouxe para a reflexão, em 2014, pela OMS, os temas 
como a ausência do consentimento informado e a desvalorização da participação 
da mulher/casal grávido no seu trabalho de parto. Os estudos demonstram que tais 
circunstâncias têm como consequência um intervencionismo desnecessário com 
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implicações nos resultados obstétricos e de experiências traumáticas para a mulher 
(Bowser & Hill, 2010; d'Oliveira, Diniz & Schraiber, 2002; OMS, 2014). De acordo com 
a OMS (2014), muitas mulheres passam por tratamento desrespeitoso e abusivo 
durante o parto, em instituições de todo o mundo. Esses cuidados violam os direitos 
das mulheres, podendo, inclusive, ameaçar os seus direitos: à vida, saúde, integridade 
física e liberdade. 

Quando falamos de violência obstétrica falamos do agendamento de induções 
de trabalho de parto ou de cesarianas sem motivo clínico; da implementação de 
intervenções acelerativas do trabalho de parto sem critérios; da proibição ou restrição 
da presença do acompanhante durante o trabalho de parto; da proibição ou da 
restrição do contacto pele com pele e da amamentação na 1.ª hora de vida, sem o 
consentimento informado da mulher.

Nesta senda, inicia-se um processo onde se começa a admitir que cada mulher deve 
ser portadora de informação que lhe permita escolher as estratégias que deseja 
para o autocontrolo da dor de trabalho de parto, contribuindo assim para se devolver 
o protagonismo no parto, implicando, por isso, o assumir da responsabilidade e 
proatividade na tomada de decisão. 

Esta tomada de decisão deve ser concretizada depois da mulher/casal grávido 
receber a informação necessária que lhe permita fazer escolhas. Para tal, impõe-se o 
envolvimento, investimento e implementação, por parte das organizações de saúde, 
na oferta de ações que promovam a literacia em saúde (Figura 1).
 

Figura 1. Fatores presentes no Plano de Parto

Fonte: Elaboração própria
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A Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica 
(MCEESMO) defende que o plano de parto é um documento escrito ou verbal, no qual 
o casal grávido expressa as suas escolhas relativamente ao parto (PQCEESMO, 2021). 

Os programas de preparação para o parto surgiram para desenvolver na mulher, e na 
pessoa por si escolhida, as competências necessárias para lidar com o trabalho de 
parto, sendo hoje um direito legalmente estabelecido através da Lei n.º 142/99 de 31 
de agosto.

Literacia em saúde e plano de parto: consciencialização e 
comunicação

A literacia em saúde, através de um correto acesso, compreensão e uso da informação 
em saúde e dos serviços (Nutbeam, 2000) influencia a capacidade de a mulher grávida 
elaborar o seu plano de part, e ser capaz de o apresentar numa consulta de plano de 
parto. 
O Plano de Parto permite ao casal grávido uma consciencialização do processo de 
parto, a criação de expetativas realistas, bem como uma aproximação dos profissionais 
de saúde aos clientes dos seus cuidados, otimizando a comunicação entre todos os 
intervenientes.
Os benefícios associados ao uso do plano de parto incluem o aumento da confiança, a 
melhoria da comunicação entre a mulher e os profissionais e a maior satisfação com 
a experiência do parto (Doherty, 2010; Kuo et al., 2010; Pennell et al, 2011) (Figura 2). 
Também pode haver resultados negativos no desenvolvimento de um plano de parto; 
por exemplo, sentimentos de fracasso se o plano de parto não for seguido e deceção 
com a experiência do parto, se as expetativas não forem atendidas (Berg et al., 2003; 
Lundgren et al., 2003). Ao negociar as decisões do plano de parto, as mulheres tendem 
a alterar as suas expetativas para evitar deceções (Hauck et al., 2007; Cook, & Loomis, 
2012).

Figura 2. Benefícios do Plano de Parto

Fonte: Elaboração própria
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A experiência de parto positiva: equilíbrio entre cognição e emoção

A clarificação da informação ao casal, que ajuda a suportar as suas diversas opções, 
permite a integração de nova informação e uma gestão realista das expetativas, e 
é para isso que existe a consulta do plano de parto: uma conciliação positiva das 
melhores decisões entre o que “eu desejo” e o que a instituição pode oferecer. 

O debate sobre práticas obstétricas destaca a importância sobre a experiência de 
parto positiva, como um aspeto fundamental nos cuidados de saúde centrados na 
mulher e na sua família. 

Importa registar que, com a implementação desta oportunidade de literacia em saúde, 
e por isso nas dimensões do acesso, compreensão e uso da informação e serviços, 
pretende-se, ainda, reduzir intervenções excessivas e desnecessárias (reduzindo 
custos com os cuidados de saúde) e implementar o respeito pela fisiologia do parto 
(promovendo o seu impacto positivo na amamentação, ligação mãe-filho, saúde 
mental da puérpera).

A compreensão e integração da informação nas estruturas cognitivas e emocionais 
(Damásio, 2020), contribui para a tomada de decisões seguras e baseadas em 
elementos mais próximos das circunstâncias reais.

A relação terapêutica exige o uso de comunicação, tanto verbal como não verbal, 
trocada entre o profissional de saúde e a grávida/casal, contribuindo “para estruturar, 
construir e desenvolver relações de confiança, mutuamente benéficas, tendencialmente 
simétricas e gratificantes” (Vaz de Almeida. 2020, p. 233). Esta mesma autora (Vaz 
de Almeida, 2020) acrescenta que “sem comunicação não existe relação, pelo que é 
evidente que o paciente é também o ponto fulcral da saúde, a razão de ser da relação 
terapêutica, pois sem paciente não existe nem comunicação, nem relação (a díade) 
nem efeitos em saúde” (p. 236). 

A otimização da comunicação com a equipa multiprofissional, sobre as intenções 
para o momento do parto, requer que o profissional de saúde negoceie com o casal 
um conjunto de informações sobre as boas práticas e os procedimentos em vigor, 
com o objetivo de alargar as suas possibilidades de escolhas seguras e ir ao encontro 
das suas expetativas. 

A importância do plano de parto também está no respeito pelo princípio bioético da 
autonomia, o que significa que se valoriza a capacidade de ser a mulher a decidir 
sobre o próprio corpo e livre de coação.
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A consulta de plano de parto: assertividade, clareza e positividade

A acessibilidade à consulta disponível para grávidas / casais grávidos centra-se na 
oportunidade de tornar possível direcionar a prestação de cuidados, fundamentada 
numa filosofia de preparação para o parto e assistência durante o parto voltada para 
o empowerment do casal grávido.

Para o sucesso desta consulta e dos seus objetivos, os profissionais de saúde 
ocupam um papel de destaque. As competências de comunicação clínica destacam-
se como um elemento crítico de sucesso. Esta ideia foi defendida por Vaz de Almeida 
(2020), quando refere que “os profissionais de saúde confirmam que a comunicação 
e as competências de comunicação em saúde, a assertividade, a linguagem clara 
e a positividade são preponderantes e fundamentais, contribuindo para o aumento 
da literacia em saúde do paciente nas dimensões do acesso, compreensão e uso da 
informação em saúde” (Vaz de Almeida, 2020, p. 204). O modelo ACP apresentado 
por esta investigadora, evidencia que os profissionais de saúde valorizam as suas 
competências de comunicação em saúde, especificamente as relacionadas com 
assertividade, clareza e positividade, considerando-se “bons” (Vaz de Almeida, 2020) 
(Figura 3).

Ser assertivo implica ter e manter o respeito da relação, onde o profissional de saúde 
é o verdadeiro “maestro” da relação terapêutica (Vaz de Almeida, 2020), a clareza de 
linguagem impõe a tradução dos jargões técnicos e a simplificação da linguagem, 
adaptando-a à mulher grávida, ao casal, e a positividade pressupõe o comportamento 
positivo que é estimulado e motivado à mulher /casal, para que assim, de forma 
esclarecida e livre, possam tomar decisões acertadas sobre os passos do parto e da 
saúde da mulher e do bebé.

Figura 3. A assertividade, clareza e positividade no Plano de Parto

Fonte: Elaboração própria
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Hoje, talvez mais do que nunca, vivemos um tempo de reafirmação da importância das 
práticas obstétricas baseadas na evidência científica e nas recomendações da OMS 
(2014) e outras diretrizes internacionais para a saúde da mulher e família. 

Estas circunstâncias podem transformar-se numa oportunidade para empoderar os 
casais grávidos, através do acesso a uma consulta, direcionada para a aquisição de 
conhecimentos por parte dos casais, de forma a proporcionar-lhes o desenvolvimento 
de competências para fazerem escolhas informadas e seguras, no momento único 
daquele parto e o único daquela mulher única.

Para evitar os erros do passado, os profissionais de saúde (na área da saúde materna 
e obstétrica) reconhecem que têm o dever de garantir que os direitos das mulheres 
sejam respeitados e que os serviços de saúde sigam as práticas obstétricas baseadas 
na evidência científica, suportadas no respeito pelas decisões do casal grávido, sem 
juízos de valor pelas decisões tomadas, reconhecendo o direito à autodeterminação. 
Porém, o sistema paternalista na abordagem ao parto é ainda uma realidade 
relativamente comum para ser ignorada e tem sido progressivamente desmistificada, 
embora de forma lenta. Por isso, acreditamos que a consulta multiprofissional de plano 
de parto constitui mais um contributo para tornar real o envolvimento do casal no 
planeamento do parto e, por consequência, o aumento da satisfação com os cuidados 
prestados pela equipa do serviço.
Mas um plano é isso mesmo – um plano. Por isso, importa ainda acrescentar a 
necessidade de sensibilizar o casal grávido para a compreensão da natureza de 
imprevisibilidade dos inúmeros acontecimentos relacionados com o parto, onde poderá 
existir necessidade de alterar o planeado, para garantir um nascimento informado e 
seguro.  

A construção de uma consulta de plano de parto no CHPVVC

Depois de algumas notícias, em 2015, nos Media, sobre o fecho desta maternidade 
por um número de partos insuficiente (600-700 partos), percebeu-se a necessidade 
de implementar mudanças, de modo a impedir que isso acontecesse promovendo-
se a oferta de práticas inclusivas e diferentes, mas de forma positiva e baseadas na 
evidência. 

Desta forma, fundamentados na missão e visão do Serviço de Obstetrícia/Bloco de 
Partos do CHPVVC, a equipa desenvolveu uma Consulta Multiprofissional de Plano 
de Parto, para possibilitar o conhecimento efetivo das necessidades e preferências 
da mulher/casal grávido, junto dos próprios profissionais da instituição, quanto ao 
seu projeto de parto e parentalidade, de uma forma individualizada e num ambiente 
de flexibilidade.

A implementação da consulta de plano de parto, implicou, numa primeira fase 
(2015), de discussão e debate, organizar um conjunto de práticas e procedimentos 
institucionais a oferecer ao casal, durante o trabalho de parto e parto. Reuniu-se um 
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grupo multiprofissional de profissionais intervenientes neste processo, nomeadamente: 
Enfermeiras Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica, Obstetras, Pediatras e 
Anestesistas. 

O objetivo desta reunião foi dar a conhecer os princípios orientadores das práticas 
a implementar, a consequente apropriação deste projeto por todos os profissionais 
que prestam cuidados às grávidas, tornandso-o real e exequível, de forma constante e 
consistente, para que todos os casais que recorrem ao Serviço de Obstetrícia e Bloco 
de Partos do CHPVV vejam as suas escolhas concretizadas e respeitadas. 
Desta reunião formal foi elaborado um guião que integrou uma circular normativa 
interna N.º 2/2015, e que serviu de base para a construção do plano de parto específico 
do CHPVVC.

A consulta de plano de parto é realizada todas as segundas-feiras, com uma duração 
média de uma hora para cada casal, na presença da enfermeira especialista, uma 
médica obstetra, uma enfermeira do serviço de neonatologia e ainda uma médica 
neonatalogista. O casal é incentivado a trazer o seu plano de parto, pensado ou escrito, 
que será a base da discussão para o decurso de toda a consulta.
 
A consulta de plano de parto integra, desde maio de 2016, um dos projetos de melhoria 
contínua que esta equipa desenvolveu (Quadro 1). 

A procura dos casais grávidos pela filosofia de cuidados do serviço de Obstetrícia do 
CHPVVC tem sido excelente, estando todos os tempos de consulta completos, devido 
à grande procura por casais vindos de várias zonas do País. 
 
Desta consulta faz parte integrante a visita às instalações do Serviço de Obstetrícia 
e do Serviço de Neonatologia.

Quadro 1. Os princípios do plano de parto no CHPVVC

Fonte: Elaboração própria
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O plano de parto no CHPVVC e a sua crescente procura

Todas as intervenções implementadas no Plano de Parto têm como principal objetivo 
dar resposta ao direito do casal grávido em saber como aceder, compreender e usar 
a informação e os dados em saúde para conhecer as práticas que são oferecidas, 
os procedimentos definidos e as instalações, para posteriormente poderem tomar 
decisões adequadas e desejadas para o seu parto. 
O plano de parto do CHPVVC apresenta um conjunto de pretextos para a discussão e 
análise das opções que o serviço de Obstetrícia oferece.

As opções a documentar centram-se na preferência por quererem um parto fisiológico, 
o mais próximo do parto espontâneo, com a presença permanente do companheiro/
pai, uso de banco de parto, deambulação, ingestão de líquidos, imersão durante o 
trabalho de parto, uso do rebozo, entre outros.

O plano de parto contempla as práticas obstétricas desde o momento da admissão até 
ao pós-parto. Está centrado nas orientações emitidas pela OMS onde se estabelecem 
padrões globais de assistência a grávidas de baixo risco e médio risco com o objetivo 
primordial de dar a conhecer as boas práticas de intervenção obstétrica, dando 
resposta às necessidades e expetativas.
A procura dos casais grávidos por esta filosofia de cuidados tem sido excelente, 
estando todos os tempos de consulta planeados para este efeito completos, com 
procura de casais da nossa área de atuação, bem como de outros pontos do país. 

Atualmente, grande parte dos casais grávidos procura os profissionais de saúde para 
receberem este serviço e, por outro lado, também se constata que os profissionais de 
saúde se estão a apropriar desta oportunidade porque percebem que é por aqui que 
se consegue promover a autonomia da mulher no parto, a fim de que ela possa tomar 
decisões face às informações dos profissionais de saúde. 

Também se evidencia a liberdade de escolha da posição para parir no período expulsivo.

Acrescenta-se ainda as práticas recomendadas durante e após o trabalho de parto que, 
quando recusadas, após a devida informação do casal, devem fazer-se acompanhar 
de termo de responsabilidade assinado.

“Nascer em família” a conceptualização dos cuidados

Desde há alguns anos que a identidade deste serviço (Obstetrícia/Bloco de Partos do 
CHPVVC) é reconhecida pelos seus profissionais através de uma conhecida frase de 
Michel Odent, que nos move: “Para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma 
de nascer” e da qual nos apropriamos.

Para isso, a equipa está centrada na importância da comunicação, tendo-se apropriado 
do recurso à literacia em saúde, uma vez que esta influencia todo o processo de decisão 
da mulher/casal grávido, incluindo o direito ao consentimento informado, bem como 
o direito ao dissentimento.
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Quadro 2. Resultados externos do Plano de parto do CHPVVC

Fonte: Elaboração própria

Por outro lado, prevalece, cada vez mais, a determinação do grupo em continuar 
com esta missão e visão dos cuidados, sabendo que a filosofia de colocar o casal 
sempre no centro dos cuidados é a base do respeito, da segurança, do sucesso e do 
envolvimento na tomada de decisão.
Face a esta conceptualização de cuidados, o serviço de Obstetrícia/Bloco de Parto 
do CHPVVC tem-se tornado uma referência no Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao 
nível das práticas desenvolvidas junto da mulher/casal e das suas famílias pelo que 
se destaca (Quadro 2).

Termina-se como se iniciou esta reflexão de apresentação de evidência. O Serviço 
de Obstetrícia desenvolve uma conceptualização de cuidados, não apenas centrados 
na grávida, mas no casal grávido e na implementação de práticas que promovem um 
parto fisiológico, tendo em conta a liberdade da escolha informada, esclarecida e 
segura.
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Visita de Enfermagem 
Pré-Operatória (VEPO):
Uma boa prática de Literacia 
em Saúde

F e r n a n d o  S a n t o s
E n f e r m e i r o  G e s t o r  d o  B l o c o  O p e r a t ó r i o  C e n t r a l
P a u l a  M a c h a d o
E n f e r m e i r a  E s p e c i a l i s t a  n o  B l o c o  O p e r a t ó r i o  C e n t r a l

A Visita de Enfermagem Pré-Operatória (VEPO): acolher, acalmar 
e ancorar

A Visita de Enfermagem Pré-Operatória – VEPO – é referenciada desde há muito por 
vários autores (Breda, 2019; Dantas, 2014;) como uma boa prática de enfermagem 
pré-operatória, cujo principal objetivo é preparar um atendimento personalizado, 
que permita ao utente, que vai ser submetido a uma cirurgia, percecionar no bloco 
operatório um ambiente seguro e de confiança, que se suporta em três fundamentais 
vetores: Acolher, Acalmar, Ancorar.
Segundo a Associação de Enfermeiros de Sala de Operações – AESOP – (2006), “a 
visita pré-operatória representa, numa perspetiva de continuidade, o primeiro elo da 
cadeia do processo de cuidados perioperatórios” (p. 122)
Sendo um dos objetivos deste artigo, partilhar o exemplo de uma boa prática de 
intervenção, com uma forte componente de literacia em saúde, propomos dar a 
conhecer o projeto VEPO, que permite a ancoragem e conforto do doente cirúrgico no 
pré-operatório, com fortes repercussões e enorme mais-valia no intraoperatório.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008): “Com a sua prática sentimos 
que além de constituir um momento de literacia em saúde, é dado um contributo na 
integração de cuidados através da interligação e cooperação na prestação e a garantia 
de continuidade assistencial dos utentes, tendo em vista a maximização da eficiência 
nas respostas e os melhores resultados em saúde”. 
O Bloco Operatório Central do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde – 
CHPVVC – realiza a VEPO desde o ano 2000, tendo como objetivos: iniciar uma relação 
interpessoal com o utente cirúrgico; compreender e satisfazer as necessidades de 
informação do utente e prepará-lo para o processo perioperatório, conhecer a pessoa 
utente no seu todo. (Figura 1)
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Figura 1. Objetivos da VEPO

Fonte: Elaboração própria

Visita Pré-Operatória de Enfermagem (VEPO):
Uma boa prática de Literacia em Saúde

A VEPO permite a construção de um plano de cuidados integral, individual, 
documentado e contínuo, no período perioperatório, a que o doente é submetido, 
contribuindo para a melhoria da qualidade e excelência dos cuidados prestados. O 
plano assenta num plano de educação, em três itens essenciais – Escutar, Informar 
e Ensinar – intimamente ligados e que se constituem como a base de uma conversa, 
que se quer altamente profícua para ambas as partes. 
A VEPO é feita baseada num guião de perguntas estruturado, que permite a 
existência de um standard, mantendo a individualidade do profissional, assim como a 
individualização do utente.
A visita começa por proporcionar o acolhimento, tentando fazer com que o ambiente 
não seja tão assustador, quanto é percecionado pelo doente, criando humanização 
onde parece só haver lugar para a tecnologia, para as máquinas. 
Como se consegue atingir um patamar deste nível? Explicam-se os vários passos 
desde a sua entrada no bloco operatório, assim como os diferentes espaços onde 
decorre.
A expectativa da cirurgia desperta ansiedade no utente, que segundo Phipps, Sands 
e Marek (2003), é uma reação normal ao stress provocado pela intervenção cirúrgica, 
sendo que, o medo é também uma reação emocional resultante de uma ameaça 
iminente e consciencializada.
O objetivo é conseguir acalmar medos e ansiedades, fornecendo-lhe ferramentas para 
que depois ele próprio faça o seu autocontrole. 
A transmissão ao utente numa linguagem assertiva, clara e positiva (Vaz de Almeida, 
2019), permite estabelecer pontes fortes entre profissional e utente. No dia da cirurgia, 
a comunicação centrada no utente evidencia a relação de proximidade, que “estaremos 
de facto ao seu lado”. E estes pequenos e simples gestos estabelecidos através de um 
rapport inicial e de escuta ativa (Almeida, Moraes & Brasil, 2020), permite-nos ser a sua 
âncora, num espaço estranho e hostil em que o utente se encontra (Bloco Operatório) 
e que é geralmente frio, com ruído e sem muita luz. 



49

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais

Figura 2. Benefícios da VEPO

Fonte: Elaboração própria

Em simultâneo: 1) escutamos medos, ansiedades, preocupações, dúvidas; 2) 
informamos – a hora da cirurgia, o tipo de cirurgia e anestesia, etc.; 3) ensinamos os 
procedimentos a adotar para que tenha um melhor pós-operatório. 
Todo este procedimento é feito, com assertividade, clareza e positividade, em paralelo 
com modelo de comunicação ACP (Vaz Almeida, 2016, 2019).

É de extrema importância que os enfermeiros do perioperatório e outros desenvolvam 
competências e habilidades comunicacionais, através da aquisição de técnicas, que 
permitam que cada um seja um agente promotor de literacia em saúde, contribuindo 
para a construção de uma organização literada, geradora de bem-estar, conforto e 
segurança.
Todas estas vertentes que constituem a VEPO, visam fundamentalmente a melhoria do 
conforto e bem-estar do utente e família e que tem uma eficácia objetiva na diminuição 
do stress associado ao ato operatório. 
De Acordo com a AESOP (2006), “esta visita é fundamental para satisfazer as 
necessidades dos utentes e familiares, em prol de uma humanização dos cuidados do 
bloco operatório”. (p.126)
Desta visita, através da formulação de diagnósticos e de intervenções de enfermagem, 
documentados no processo clínico do utente, é possível extraírem-se indicadores, que 
nos dão a perceção da eficácia da mesma e os ganhos em saúde resultantes.
É também um momento importante para o enfermeiro perioperatório, pelo investimento 
tanto na humanização da prestação do serviço, como da competência técnica, sempre 
num contacto de maior proximidade e interação, gerador de grande satisfação para 
ambas as partes.
Segundo, a AESOP (2006), a “qualidade de cuidados é indubitavelmente uma 
necessidade que deve resultar da interação entre humanização e excelência técnica, 
vista como um objetivo estratégico deste fim de século - atingir a qualidade global dos 
cuidados prestados” (p. 124). (Figura 3)

Visita Pré-Operatória de Enfermagem (VEPO):
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Figura 3. Qualidade dos cuidados

Fonte: Elaboração própria baseado em AESOP (2006).

Daqui se pode concluir, que a realização da VEPO pelo enfermeiro perioperatório, é uma 
estratégia benéfica, para atingir a qualidade de cuidados, uma vez “que se estabelece 
com o utente, o diagnóstico de enfermagem, tendo em especial atenção o seu estado 
físico e psicológico, não esquecendo a ansiedade própria desta fase (Cabral, 2004, p. 
185).
Apesar de a equipa de enfermagem ter uma opinião extremamente positiva em 
relação à VEPO, ainda permanecia desconhecida (não auscultada) a opinião dos 
utentes submetidos a intervenção cirúrgica. Assim sendo, tornou-se importante, não 
só conhecer a sua opinião em relação à VEPO, mas também, em que medida a sua 
realização constitui um fator importante de humanização e de melhoria nos cuidados 
prestados.

Estudo da Visita de Enfermagem Pré-Operatória: a VEPO

Em 2013, realizou-se um estudo, tendo como finalidade obter o feedback dos utentes 
relativamente à VEPO, que se denominou por “Estudo da Visita de Enfermagem Pré-
Operatória “. Este estudo, bem como o seu instrumento de recolha de dados, obtiveram 
a aprovação do Conselho de Administração do Hospital, com o parecer favorável da 
Comissão de Ética.
Definiram-se como objetivos do estudo: 1) compreender se o utente reteve a presença 
do enfermeiro na visita pré-operatória; 2) tomar conhecimento do impacto da visita no 
conhecimento do utente sobre os procedimentos cirúrgicos e anestésicos; 3) conhecer 
os efeitos desta visita no autocontrolo de medos, dúvidas e preocupações relativas ao 
bloco operatório; 4) avaliar o grau de satisfação do utente face a esta prática; 5) refletir 
sobre a prática dos cuidados de forma a obter contributos para a melhoria contínua 
dos mesmos. 

Metodologia

Tratou-se de um estudo descritivo, retrospetivo e com recurso a uma análise 
quantitativa. A metodologia utilizada consistiu na observação indireta por contacto 
telefónico e entrevista com recurso a um guião de quatro perguntas, elaborado pelos 
autores do estudo (Gaiozinho, Gomes e Santos). (Quadro 1)

Visita Pré-Operatória de Enfermagem (VEPO):
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Quadro 1. As perguntas do guião para o VEPO

Fonte: Elaboração própria

Estabeleceu-se os seguintes critérios de seleção dos utentes: com menos de 6 meses 
de período pós-operatório à data do estudo; de ambos os géneros; com idade igual ou 
superior a 18 anos; com plano cirúrgico programado; que concordassem em participar 
no estudo. Excluíram-se da população, os utentes que não receberam a VEPO e os que 
apresentavam défices cognitivos. 
Resultou então uma população disponível de 961 utentes, com a seguinte distribuição 
pelas especialidades existentes no Centro Hospitalar: Cirurgia Geral: 319; Ortopedia: 
440; Ginecologia: 173; Cirurgia Vascular: 29.
Desta população, foi selecionada uma amostra, de forma aleatória simples, por sorteio, 
constituída por 240 utentes, correspondente a 25% deste universo.
A amostra possuía as seguintes características: género: 30,4% dos utentes são do 
sexo masculino e 69,6% do sexo feminino; nível de escolaridade: 45,4% dos utentes 
possui o ensino básico do 1º ciclo e 5,4% o ensino superior; situação laboral: 56,3% 
dos utentes trabalham e 29,2% estão aposentados; residência: 85,5% dos utentes 
reside nos concelhos da Póvoa e de Vila do Conde. A especialidade médica em que 
houve mais utentes contactados correspondeu à ortopedia (45,4%), sendo este valor 
proporcional à produção da cirurgia ortopédica.

Resultados do estudo

Do estudo efetuado sobre a perceção dos utentes sobre o VEPO resultaram os seguintes 
dados: 80,8% dos inquiridos lembram-se de terem sido visitados por um Enfermeiro do 
Bloco Operatório. Apenas 19,2% mencionam não se recordar. (Gráfico 1)

Visita Pré-Operatória de Enfermagem (VEPO):
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Um total de 76,3% dos inquiridos afirmam terem compreendido os procedimentos 
cirúrgicos e anestésicos. 23,7% mencionam não ter compreendido. (Gráfico 2)

Gráfico 2 – Utentes que compreenderam os procedimentos

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 1. Utentes que recordam a VEPO

Fonte: Elaboração própria
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Um total de 76,3% dos inquiridos afirmam terem ficado mais esclarecidos e menos 
preocupados, enquanto 23,7% não reconhecem esse facto.

Um total de 81,4% dos inquiridos reconhecem a utilidade da visita, sendo que apenas 
18,6% desvalorizam a mesma.

Gráfico 3 – Utentes que ficaram com menos dúvidas e preocupações

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 4 – Utentes que reconhecem a utilidade da visita

Fonte: Elaboração própria
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Conclusão

O estudo efetuado junto dos utentes submetidos à VEPO traduziu a opinião destes 
sobre a importância e a utilidade da VEPO, nas visitas pós-operatórias, durante as 
quais se faz uma avaliação da VEPO, reforçando a sua importância na satisfação e 
qualidade e bem-estar da pessoa doente. Os resultados obtidos também estão em 
linha com outros estudos efetuados em outras instituições, tais como: “Influência da 
consulta pré-operatória de enfermagem na satisfação das necessidades informativas 
do doente” (Breda,2019) e “A Visita Pré-Operatória de Enfermagem: contributos para a 
sua implementação”, (Dantas, 2014). A confirmação positiva deste programa de visitas 
de enfermagem pré-operatória (com valores superiores a 75%) gera a forte convicção 
de que esta intervenção de enfermagem incute no utente e família um aumento da 
relação de confiança e empática com a equipa peri-operatória; contribui para a criação 
de processos alternativos facilitadores de superação da experiência cirúrgica; têm 
demonstrado influenciar de forma benéfica a resposta do utente no pós-operatório; e, 
concomitantemente, a satisfação, qualidade da prestação do serviço e resultados em 
saúde.
Concluímos ainda que a realização da VEPO converge, significativamente, para 
a excelência dos cuidados prestados e que os resultados altamente favoráveis 
contribuem para um reforço positivo da imagem e qualidade de toda a equipa de 
enfermagem.
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Promover literacia em saúde 
para melhorar a capacitação
da pessoa com ostomia  
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Enquadramento

Nas últimas décadas, tem-se verificado uma preocupação crescente, a nível mundial, 
pela promoção da saúde, com consequente investimento nos fatores que a influenciam. 
Neste contexto de mudança, a literacia em saúde e a sua promoção assumem um 
papel crucial.
A literacia em saúde representa as habilidades cognitivas e sociais que determinam a 
motivação e a capacidade dos indivíduos para obter, compreender e usar informação, 
de modo a promover e a manter a sua saúde (World Health Organization [WHO], 1998). 
A literacia em saúde implica, portanto, a obtenção de conhecimentos e a capacidade 
de os utilizar, efetivamente, para melhorar a saúde, através de tomadas de decisão 
informadas.
Nutbeam e Kickbusch (2000) abordam a questão da promoção da literacia em saúde 
como desafio global para o século XXI, referindo já a preocupação existente em 
melhorar a literacia em saúde das pessoas. Estes autores referem que os esforços para 
promover a literacia em saúde assentam no acesso à educação, nos níveis de literacia 
na população e no estado de saúde, que por sua vez se encontram relacionados. 
População com menor acesso à educação, ou níveis mais baixos de escolaridade vai 
possuir menos literacia no geral e, consequentemente, também menos literacia em 
saúde, o que os levará a diminuir a sua capacidade de tomada de decisão em saúde e 
de realizar escolhas saudáveis.
A WHO (2016) refere que devem ser realizados esforços a nível global para aumentar a 
literacia em saúde, de modo a serem cumpridos os pressupostos da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável. Melhorando os níveis de literacia em saúde contribui-
se para que as pessoas possam desempenhar um papel ativo na sua própria saúde e 
contribuir também para o sucesso da saúde comunitária.   
O conceito de competência é entendido como uma combinação de conhecimentos, 
capacidades e atributos (Vaz de Almeida, 2021a, s. 127). Le Boterf (1994) define 
competência como um saber agir responsável e validado, que implica saber mobilizar, 
saber integrar e saber transferir os recursos disponíveis dentro de um determinado 
contexto. O autor explica que possuir conhecimentos ou habilidades não significa 
ser-se competente, pois há que saber mobilizar esses mesmos conhecimentos e 
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Promover literacia em saúde para melhorar a 
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capacidades de modo pertinente, num determinado contexto. A competência não 
reside, portanto, nesses recursos a mobilizar, mas sim na mobilização dos mesmos. 
Deste modo, competência pressupõe que a pessoa seja capaz de recorrer, sempre que 
necessário, a um conjunto de conhecimentos (o que a pessoa sabe), capacidades (o 
que ela sabe fazer) e atributos (o que a pessoa é representado pelo querer fazer). 
Literacia em saúde pressupõe então que a pessoa adquira competências que a 
permitam tomar decisões informadas para a promover a sua saúde. Neste contexto, 
a consulta de enfermagem de estomaterapia do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - 
Vila do Conde (CHPVVC), ao capacitar a pessoa com ostomia para o seu autocuidado 
e para uma transição saudável para novas condições de vida, promove também a 
literacia em saúde e o processo de tomada de decisão mais consciente.

Os Cuidados de Enfermagem em Estomaterapia 

A pessoa com ostomia tem necessidade de obter informação precisa e apropriada de 
enfermeiros com conhecimentos em estomaterapia (Locke, Goin, Jhonson & Oddo, 
2010). Bonill-de Las Nieves et al. (2017), num estudo qualitativo onde são descritas 
as perceções dos cuidados de saúde da pessoa com ostomia sobre os cuidados de 
saúde recebidos, verifica que as mesmas se encontram relacionadas com o processo 
de informação, assim como com os treinos dos cuidados à ostomia. Estas referências 
vêm reforçar a importância da aquisição de conhecimentos e habilidades na vida da 
pessoa com ostomia e salientar o papel que o enfermeiro de estomaterapia tem, no 
sentido de poder contribuir para o aumento da literacia em saúde destas pessoas.
Neste enquadramento, a Ordem dos Enfermeiros (OE) determinou a existência de 
uma competência acrescida em enfermagem em estomaterapia (Regulamento 
nº 398/2019 da OE, 2019). Esta definição teve por objetivo desenvolver e valorizar 
a intervenção realizada pelo enfermeiro na pessoa com ostomia, já que o exercício 
profissional dos enfermeiros nesta área é determinante para assegurar o suporte 
efetivo integral à pessoa, que foi, ou vai ser submetida a uma cirurgia, da qual pode 
resultar uma ostomia, assegurando uma intervenção ao longo de todo o processo de 
transição de saúde tendo em vista a capacitação para a autonomia e a sua integração 
na sociedade (p. 13734). 

Estabeleceu ainda que a enfermagem de estomaterapia é uma área de intervenção 
na qual o enfermeiro pode realizar o seu exercício profissional procurando garantir 
a gestão e cuidados específicos à pessoa com ostomia e família/cuidador, nos 
diversos contextos de prestação de cuidados de saúde, focalizando-se no processo 
de capacitação da pessoa para esta nova condição de saúde, tendo em conta a sua 
individualidade, e estabelecendo uma interação promotora de uma transição segura e 
efetiva no processo de adaptação à condição de vida com uma ostomia. 
Este reconhecimento possibilita ainda enquadrar a intervenção dos enfermeiros em 
estomaterapia nos padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem definidos 
pela OE e, por isso, promotores da segurança e qualidade dos cuidados prestados, 
como ainda estabelecer as principais componentes as seguintes intervenções - “a 
capacitação para o autocuidado, gestão da autonomia, adaptação à vida com ostomia, 
prevenção de complicações do estoma e pele peri-estoma, visando a melhoria da 
qualidade de vida” (Regulamento nº 398/2019 da OE, 2019, p. 13734). 
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Este papel dos enfermeiros é também internacionalmente reconhecido. A Registered 
Nurses’ Association of Ontario (RNAO, 2019) refere que existem benefícios para a 
pessoa com estoma quando esta pode ter acesso a cuidados de enfermagem de 
estomaterapia, comparativamente com quem não tem. Menciona ainda que a evidência 
científica comprova que quando existe uma intervenção de enfermagem de ensino 
na fase pré-operatória e/ou pós-operatória da confeção de um estoma, poderá haver 
redução do tempo de internamento hospitalar, da taxa da principal complicação da pele 
peri-estoma (maceração por contacto com os efluentes), das taxas de readmissões 
hospitalares e ainda da qualidade de vida da pessoa com ostomia (RNAO, 2019).

Autocuidado ostomia e aquisição e desenvolvimento de competências 

O autocuidado é, por excelência, uma das principais áreas de intervenção dos 
enfermeiros, uma vez que os objetivos da sua intervenção estão relacionados com 
os “padrões de resposta de experiências humanas que o ser humano desenvolve, no 
contexto de uma interação com o ambiente que o cerca” (Abreu, 2011, p.17).
O Internacional Council of Nursing (ICN, 2021) estabelece na sua classificação de 
termos que o autocuidado é uma característica da pessoa que lhe permite “cuidar do 
que é preciso para se manter, assegurar a sobrevivência e lidar com necessidades 
básicas, individuais e essenciais, e atividades da vida diária” (ICN, 2021). Desta forma, 
o autocuidado ostomia corresponde às atividades que cada pessoa deverá desenvolver 
por si própria para cuidar do seu estoma e manter uma vida ativa e independente. 

Tendo a clara perceção de que a realização e presença de uma ostomia é um evento 
marcante, senão crítico para a pessoa, família e/ou cuidador, os enfermeiros devem 
ter uma intervenção adequada, fundamentada na aquisição de competências nesta 
área e nas melhores práticas científicas. Para O’Connor (2005), esta intervenção deve 
assentar no estabelecimento de planos de ensino e aprendizagem que abordem a 
aprendizagem e treino sobre a manipulação do estoma e dos dispositivos associados 
e ainda reforçar os aspetos de consciencialização e suporte da condição de saúde 
em que a pessoa com estoma se encontra, de forma a possibilitar um autocuidado 
seguro e eficaz. Deve ainda existir um programa organizado do processo de ensino 
aprendizagem, com a definição de objetivos realistas, adequado às capacidades de 
aprendizagem da pessoa. Este autor reforça ainda que deve ser garantida transferência 
da informação relativa ao ensino para os diferentes níveis de prestação de cuidados 
de saúde, facilitando dessa forma uma reintegração na sociedade mais efetiva.
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Transição saudável para novas condições de saúde 

A vivência da pessoa que tem uma ostomia significa uma mudança dos planos e das 
condições de vida, quer do ponto vista físico, com uma alteração da imagem corporal, 
quer do ponto de vista emocional, relacional, social, entre outros. Estas mudanças 
implicarão a necessidade de se adaptar e manusear dispositivos/materiais de ostomia 
e de adquirir conhecimentos e capacidades para esse mesmo manuseamento, 
passando dessa forma por um processo de transição (Mota et al., 2014). Este 
processo de transição caracteriza-se pela consciencialização e pelo compromisso da 
pessoa com ostomia em aceitar a mudança e reconhecer o potencial individual e os 
recursos ambientais existentes que lhe permitirão ajustar-se saudavelmente às novas 
condições de vida (Meleis cit por Sousa & Santos, 2019).
Neste sentido, o enfermeiro de estomaterapia assume um papel de relevo na 
construção de uma vivência positiva deste processo de transição saúde-doença 
através da informação, do ensino e do aconselhamento, permitindo à pessoa que irá 
ser ou foi submetida a uma ostomia prosseguir a nível pessoal, familiar, profissional e 
social (Santos et al., 2012).
A norma 015/ 2016 da Direção Geral da Saúde (DGS), atualizada a 03/03/2017 (DGS, 
2016) refere que a educação para a saúde dirigida à pessoa com ostomia e ao cuidador, 
realizada por enfermeiro com experiência e formação específica e reconhecida em 
cuidados de estomaterapia, deve ter, pelo menos, duas fases e integrar um conjunto 
específico de conteúdos (Quadro 1).

Quadro 1. Fases cruciais, momentos e conteúdos da educação
 sobre ostomia do doente e cuidador

Fonte: Elaboração própria
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Consulta de Enfermagem de Estomaterapia no CHPVVC 

A consulta de enfermagem de estomaterapia do CHPVVC existe desde 2007 e está 
inserida no Projeto de Melhoria da Qualidade dos Cuidados de Enfermagem do Serviço 
de Cirurgia Geral, assegurando cuidados de enfermagem de estomaterapia à pessoa 
submetida a uma intervenção cirúrgica da qual resulte uma ostomia de eliminação 
intestinal. 
As intervenções da consulta de estomaterapia são realizadas no pós-operatório 
(cirurgias de urgência e programadas), ainda durante o período de internamento e 
após a alta hospitalar, através do seguimento da pessoa com ostomia em ambulatório. 
O pedido de colaboração e de orientação pode ser realizado no SClínico, pelos 
profissionais de saúde do internamento, do Serviço de Urgência ou da Consulta Externa. 
Habitualmente, o esquema de agendamento de consultas em ambulatório tem por 
base as necessidades em cuidados de estomaterapia evidenciadas pela pessoa e/
ou cuidador e a data da alta hospitalar, iniciando-se na primeira semana após a alta e 
evoluindo de quinzenal para mensal, trimestral, semestral e anual.
Na realidade, a grande maioria dos utentes inscritos na consulta de enfermagem 
de estomaterapia do CHPVVC é população idosa, reformada e com baixos níveis 
de escolaridade, o que, de acordo com Espanha, Ávila e Mendes (2016), constituem 
grupos muito vulneráveis com baixa literacia em saúde, inadequada ou problemática. 
Como tal, é de extrema importância garantir uma rede de suporte, nomeadamente 
através do cuidador e/ou familiar, já que estes funcionarão como facilitadores do 
processo de transmissão de conhecimentos. 
Para se motivar a pessoa a modificar os comportamentos é mais fácil se ela tiver uma 
estrutura de suporte, tal como família e amigos, relações com outros pacientes, acesso 
a informação de confiança e a prestador de serviços de saúde – tudo isto contribui 
para se conseguir construir uma estratégia comportamental (Vaz de Almeida, 2021a, 
s. 146). 

O cuidador e/ou familiar de referência é, portanto, também ele incluído em todo o 
processo de cuidados de enfermagem em estomaterapia, assumindo, não apenas 
um papel essencial de suporte à pessoa com ostomia, como também é alvo de 
intervenções promotoras da literacia em saúde. Os primeiros ensinos sobre a gestão 
básica do estoma e a manipulação dos dispositivos de ostomia são realizados em 
simultâneo à pessoa e ao cuidador, procurando dessa forma, assegurar uma rede de 
suporte no domicílio. 
Importa assim salientar que o papel desempenhado pelo familiar/cuidador é de 
especial destaque, sendo por isso importante compreender as dinâmicas familiares 
e pessoais e estabelecer com a pessoa a seleção adequada desse mesmo familiar/
cuidador. Poderá ser já um cuidador prévio, no caso de pessoas já dependentes 
para os autocuidados, ou alguém referenciado pela própria pessoa intervencionada 
cirurgicamente, que terá os seus autocuidados comprometidos no período pós-
operatório, para além de toda a componente psicológica e emocional que daí advém. 
Bonill-de las Nieves et al. (2017) referem que uma das principais necessidades 
referidas pela pessoa com ostomia é a inclusão de membros da família ao longo do 
processo. 
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É ainda necessário ter em conta que a própria família poderá também estar fragilizada 
pelo processo vivenciado ou por questões da própria organização familiar, como por 
exemplo em processos de viuvez, separações, e por isso, poderá estar ela própria 
incapaz momentaneamente de fornecer esse apoio (Ferreira-Umpiérrez & Fort-Fort, 
2014). Quando se verifiquem estas circunstâncias é possível referenciar a pessoa para 
a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) para estabelecer uma 
rede de suporte até aquisição de condições mínimas para o autocuidado da ostomia.
Nessa linha de orientação, a intervenção em estomaterapia encontra-se definida em 
duas linhas orientadoras, que são ajustadas em função das características da pessoa 
e do seu cuidador principal, identificado na admissão ao internamento (Figura 1): 

O programa de ensino dirigido à pessoa com ostomia e/ou cuidador inicia-se assim 
que a condição da pessoa o permita e é partilhada pelos enfermeiros de cuidados 
gerais da unidade de internamento e pelo enfermeiro de estomaterapia, tendo como 
objetivo a capacitação da pessoa para a gestão da sua transição saúde-doença. 
Na fase pós-operatória, a intervenção específica do enfermeiro de estomaterapia 
encontra-se dependente de um pedido de colaboração efetuado pelos profissionais 
da unidade de internamento, do Serviço de Urgência ou da consulta externa. Após este 
pedido, o enfermeiro de estomaterapia assume a responsabilidade de, atuando no seu 

1ª Preparar a pessoa e/ou cuidador para um regresso a casa o mais 
rápido possível. Esta preparação assenta na capacidade de pelo menos   
o cuidador ser capaz de manusear dispositivos de ostomia e realizar os 
cuidados de higiene ao estoma e pele peri-estoma.

2ª Estabelecer uma rede de ensino e suporte para a capacitação da 
pessoa e a promoção do autocuidado na consulta. O esquema de consulta 
inicia-se de acordo com as necessidades de reforço de ensino, abordando 
diversos temas.

Figura 1: Temas abordados pela estomaterapia no CHPVVC 

Fonte: Elaboração própria
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campo de competências, observar a pessoa com ostomia, iniciando precocemente 
uma relação terapêutica com a mesma e com o cuidador e orientar a restante equipa 
de enfermagem para a resolução das questões/complicações que possam surgir. O 
enfermeiro de estomaterapia tem a responsabilidade de selecionar o tipo de dispositivos 
adequados, detetar presença de possíveis complicações do estoma e pele peri-estoma, 
fornecer orientações e material à equipa de enfermagem da unidade de internamento para 
o tratamento de complicações, fornecer o kit de alta à pessoa e/ou cuidador e agendar a 
primeira consulta de enfermagem de estomaterapia após a alta. 
O encaminhamento para a consulta de estomaterapia é essencial, pois esta será um 
espaço privilegiado onde o enfermeiro poderá implementar o programa de capacitação 
da pessoa para o seu autocuidado de forma gradual e ajustada às necessidades da 
pessoa e do seu contexto sócio-familiar. Aqui será possível validar a aquisição prévia dos 
conhecimentos e capacidades sobre o cuidado à ostomia e ainda confirmar se a pessoa 
é, atualmente, capaz de lidar com o estoma propriamente dito ou se o será no futuro.
Sempre que é detetada a necessidade de intervenção de outras áreas da saúde, tais como, 
Nutrição, Psicologia ou Serviço Social, também são realizadas referenciações para essas 
áreas.
No que diz respeito à intervenção de estomaterapia no período pré-operatório, esta 
encontra-se ainda em operacionalização, ocorrendo apenas em situações esporádicas, 
quando solicitada colaboração pelo cirurgião responsável. Desta forma, as intervenções 
de enfermagem na fase pós-operatória e a preparação para a alta assumem ainda mais 
importância (Figura 2).

Figura 2. Intervenção da Consulta de Enfermagem de Estomaterapia no CHPVVC

Fonte: Elaboração própria
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Estratégias utilizadas para a promoção da literacia em saúde no 
autocuidado ostomia

Ao longo de toda a abordagem à pessoa com ostomia, quer no internamento quer no 
ambulatório, são utilizadas estratégias de comunicação para a promoção da literacia 
em saúde na pessoa com ostomia e/ou cuidador, através da melhoria das suas 
competências. Vaz de Almeida (2021a) refere que 
A comunicação em saúde é uma arte e uma técnica que abrange o estudo e uso 
das estratégias de comunicação para informar, apoiar e influenciar o conhecimento 
individual e comunitário, as atitudes e práticas relacionadas com a saúde e os serviços 
de saúde. (s. 108) 
Deste modo, tenta-se estabelecer, ao longo de todo o processo, um canal de 
comunicação eficaz entre enfermeiros de estomaterapia e pessoa com ostomia e/ou 
cuidador, no sentido de capacitar as mesmas para o autocuidado ostomia, de melhorar 
a sua qualidade de vida e ainda de prevenir o aparecimento de complicações. Procura-
se conhecer a pessoa, o seu contexto familiar e sóciocultural, adequando a linguagem 
a essas condições, como por exemplo, procurar assemelhar a estrutura muscular 
abdominal a uma rede de pesca ou a um saco de rede para legumes. 
Segundo Guedes (2010), as pessoas abordam a experiência de aprendizagem de 
formas distintas, pois cada pessoa tem a sua forma de aprendizagem, bem como as 
estratégias de aprendizagem que resultam em função de cada um.
Como enfermeiros, é importante pensar em determinados aspetos juntamente com o 
doente/cuidador, tais como os observados no Quadro 2.

Quadro 2. Questões do enfermeiro e respostas do doente/cuidador sobre a melhor 
forma de aprendizagem

Fonte: Elaboração própria. (Adaptado de Guedes, 2010)
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Após conversar com o doente/cuidador sobre estes aspetos, é importante reajustar 
estratégias e atividades de forma rápida e eficaz, sabendo, pelas evidências de 
acompanhamento deste processo, que ao melhorar a aprendizagem, contribui-se para 
a autoestima, a confiança e o relacionamento interpessoal. 
As técnicas utilizadas por parte das enfermeiras de estomaterapia, em todos os 
contextos de cuidados, baseiam-se numa estratégia de comunicação eficaz e capaz 
de estabelecer uma relação de confiança e suporte e encontram-se enunciadas na 
figura abaixo (Figura 3).

Figura 3: Estratégia de comunicação utilizadas na abordagem à pessoa com ostomia

Fonte: Elaboração própria , baseado em Briggs, 2016; Rodrigues, 2020; 
 Vaz de Almeida; 2021.
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Saúde digital - realidade na consulta de estomaterapia

Na atualidade, a possibilidade da participação ativa da área da saúde na era digital abriu 
novos caminhos para a promoção da interação entre todos os envolvidos (Vaz de Almeida 
et al., 2021). 
A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020) salienta que o recurso ao digital na saúde 
pode alterar o modo como a população mundial alcança mais elevados padrões de saúde, 
acedendo aos serviços de saúde, promovendo e protegendo o seu bem-estar a sua saúde. 
Contudo é de salientar que:
A relação terapêutica antecede e precede sempre o suporte digital. Os princípios que 
regem a intervenção da saúde à distância, (…) têm vindo a ajustar-se ao longo dos anos. 
O novo digital começa a ter em conta a importância do estabelecimento de relações 
interpessoais estabelecidas pelos profissionais de saúde através de meios tecnológicos, 
como a rede digital, os computadores, telemóveis e comunicação eletrónica. (…) o fator 
relacional é crucial, pois as relações terapêuticas em saúde são intrinsecamente relações 
pessoais que produzem resultados em saúde. (Vaz de Almeida 2020, p.1)
Ainda segundo Vaz de Almeida et al. (2021), para que uma população seja mais saudável e 
que adira à prevenção das doenças, é necessário que compreenda a informação existente 
através dos diferentes meios disponíveis, quer através de suporte verbal, auditivo, físico 
ou digital. Uma comunicação eficaz intensifica a literacia em saúde. A mesma autora 
também refere que a capacidade das pessoas/utentes compreenderem as informações 
que são dadas pelos profissionais de saúde está estritamente relacionada com a clareza 
da comunicação, pelo que é importante estimular e incluir o uso da informação digital 
(sites, blogs, portais) na saúde entre profissionais e utentes. Deste modo, os utentes 
podem tomar melhores decisões em saúde. 
Assim, na consulta de estomaterapia do CHPVVC, a pessoa com ostomia e o cuidador têm 
a possibilidade de comunicar presencialmente com o enfermeiro ou através de email e/ou 
telefone, numa relação próxima, humanizada, dinâmica e que se centra nas necessidades 
e compreensão da pessoa a cuidar e do seu cuidador.
Também é possível aos diferentes profissionais de saúde do CHPVVC (enfermeiros, 
médicos, assistentes sociais, nutricionistas) independentemente do serviço (Serviço 
de Urgência, Consulta Externa, ou Internamento), solicitarem cuidados de enfermagem 
diferenciados para a pessoa com ostomia, através de um pedido de colaboração para a 
consulta de enfermagem de estomaterapia, utilizado o aplicativo informático SClínico®. 
Quando o enfermeiro de estomaterapia recebe o pedido, avalia a situação em causa e 
agenda consulta telefónica ou presencial.
Esta realidade digital presente no CHPVVC encontra-se esquematizada na Figura 4.
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Figura 4. O digital presente na consulta de estomaterapia

Fonte: Elaboração própria

Como refere Vaz de Almeida et al. (2021),

É também importante na comunicação em saúde à distância que o profissional 
de saúde desenvolva as estratégias de memorização que estimulem a adesão 
do utente às instruções em saúde. Estas estratégias têm de ser personalizadas e 
adaptadas à idade e contexto do utente. (p. 9).

Ao ter acesso a esta comunicação facilitada à distância, também o enfermeiro está 
mais apto para desenvolver estratégias de comunicação adequadas à abordagem 
à pessoa com ostomia, promovendo uma maior literacia em saúde no acesso, na 
compreensão e no uso da informação em saúde, melhorando a capacitação e o 
autocuidado e, por isso, obtendo melhores resultados em saúde.
Os benefícios da saúde à distância são referidos por diversos autores (Quadro 3).

Promover literacia em saúde para melhorar a 
capacitação da pessoa com ostomia  



68

Literacia em Saúde e Capacitação dos Profissionais

Quadro 3. Os benefícios da saúde à distância

Fonte: Cacciamani et al. (2020); Medeiros, Ferreira & Junior (2020); Vaz de 
Almeida et. al (2021)

Esta nova era digital proporciona aos profissionais de saúde, nomeadamente aos do 
CHPVVC, a possibilidade de cuidar dos utentes da forma mais abrangente e adequada, 
nomeadamente os mais vulneráveis, sem que estes se tenham de deslocar aos 
serviços de saúde. Este facto revelou-se de extrema importância na fase pandémica 
de coronavírus (COVID-19) que a população mundial viveu neste último ano e ainda 
está a vivenciar. No entanto, é de salientar que apesar dos benefícios da saúde à 
distância, a interação face a face entre o enfermeiro de estomaterapia e a pessoa 
com ostomia/cuidador é imprescindível, pois permite uma avaliação da pessoa com 
ostomia, nomeadamente das condições da pele peri-estoma e do estoma, de forma 
mais efetiva.
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Considerações finais 

O conhecimento é o primeiro passo para a consciencialização da necessidade de 
mudança. As fontes desse conhecimento são diversas, motivo pelo qual compete 
aos profissionais de saúde, nomeadamente aos enfermeiros, uma intervenção efetiva 
junto da pessoa com ostomia e do cuidador. Essa intervenção específica junto dos 
mesmos irá de facilitar a compreensão da informação em saúde, e consequentemente, 
contribuir para que se tornem pessoas mais capazes de tomar decisões e de procurar 
melhores cuidados de saúde. 

Considera-se essencial desenvolver linhas e programas orientadores para o ensino da 
pessoa com ostomia e/ou cuidador, de forma a assegurar uma abordagem holística 
da pessoa e das suas necessidades. Nesse sentido, a intervenção do/a enfermeiro/a 
com competências acrescidas em estomaterapia à população abrangida pelo CHPVVC 
tem permitido capacitar a pessoa e o seu cuidador para um autocuidado capaz, 
consciente e, acima de tudo, promotor de qualidade de vida e de bem-estar. Com essa 
intervenção, o enfermeiro de estomaterapia aprende a reforçar a confiança, as vias 
de comunicação e a desenvolver uma melhor escuta ativa, sobre o que o doente/
cuidador tem para lhe dizer. 

Esta melhoria de qualidade de vida e de bem-estar, que se garante à pessoa com 
ostomia através deste cuidar humanizado, é uma das motivações para a realização 
profissional do enfermeiro/a, fonte de inspiração, para si e para o outro, porque se 
consegue fazer a diferença na vida da pessoa com ostomia e do cuidador e, por isso, 
também obter melhores resultados em saúde para a família, para a comunidade e 
para a sociedade no seu todo.
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Hórus: Um caminho 
de empoderamento da 
organização de saúde, do 
doente e da comunidade

A g o s t i n h a  C e p e d a ,  D i r e t o ra  d o  S e r v i ç o  d e  G e s t ã o  d e  D o e n t e s
A n a  Lu í s a  S i l v a ,  C o o r d e n a d o ra  d o  G a b i n e t e  d e  G e s t ã o  d e  P r o j e t o s
R u t e  C o s t a ,  S e c r e t a r i a d o  d o  G a b i n e t e  d e  G e s t ã o  d a  Q u a l i d a d e

Resumo

“Imaginem um Serviço Nacional de Saúde que começa com o doente – um Serviço que 
ouve as necessidades do doente e da sua família e que usa as suas competências e 
o seu conhecimento, quer acerca do doente, quer sobre a área clínica, para desenhar 
uma experiência que vá de encontro a essas necessidades. É disso que se trata usar a 
informação da experiência do doente.” (NHS Institute for Innovation and Improvement, 
2013, p. 4)

No contexto de um processo de Transformação Digital ao nível institucional, enquadrado 
em diversas iniciativas ao nível da União Europeia, e da necessária descentralização dos 
cuidados de saúde da instituição para o cidadão, o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-
Vila do Conde implementou, em 2019, o projeto Hórus. 
Os principais objetivos do projeto e das iniciativas associadas, e com relação à promoção 
da Literacia em Saúde e Digital, focam-se na divulgação e promoção da literacia digital 
e para a Saúde, visando promover ações de literacia digital e saúde diretamente com o 
utente na instituição e com o cidadão junto da comunidade, com recurso a parcerias 
com entidades locais no papel de conetores entre a instituição e o cidadão. (HÓRUS, 
2019).
A experiência do doente tem assumido, gradualmente, um papel preponderante nas 
instituições de saúde. Posicionar o doente no centro da história e tentar olhar para o 
que é possível proporcionar-lhe, da sua própria perspetiva, resultará numa mudança 
positiva. Apostar na literacia digital e em saúde, e em iniciativas que a promovam, é o 
caminho a seguir em direção a essa mudança. 
Com este artigo, pretende-se divulgar as ações e objetivos definidos para melhorar a 
literacia digital em saúde, com foco no utente como centro do sistema de saúde, assim 
como contextualizar as iniciativas em execução- não só nas ações e objetivos do projeto 
Hórus, mas também no contexto nacional e internacional da Literacia para a Saúde e da 
Saúde Digital.
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O Panorama Europeu e a Literacia em Saúde dos Cidadãos

A baixa literacia em saúde nos cidadãos da União Europeia impacta diretamente na 
gestão de doenças crónicas, produtividade, taxa de mortalidade e outros custos 
associados aos cuidados de saúde. (Sorensen et al, 2012)
A Comissão Europeia publicou a Comunicação sobre a Transformação Digital da Saúde 
e Cuidados (Comissão Europeia, 2018), cujo 3º ponto se foca no Empoderamento do 
utente/cidadão em relação às ferramentas digitais que liderem e estimulem o cidadão a 
tomar as rédeas da sua saúde, preferencialmente de forma preventiva, e que permitam 
ao cidadão ser parte integrante dos cuidados e processos . 
Assente nos pressupostos do Plano de Ação para a Saúde em Linha 2012-2020, a prática 
da saúde digital poderá contribuir para a prestação de cuidados de saúde centrados no 
cidadão (Comissão Europeia, 2012). Para que tal seja possível é necessário investir na 
literacia digital e na literacia em saúde junto do cidadão e da comunidade, no sentido 
de os dotar de ferramentas de acesso às informações em formato digital (através de 
portais e aplicações), de interpretação e de capacidade para agir de forma preventiva, 
sempre que possível. 
A falta de literacia, que se traduz no desconhecimento e na falta de confiança nas 
soluções de saúde em linha entre os doentes, os cidadãos e os profissionais de saúde, 
constitui um dos obstáculos à implementação da saúde em linha (Comissão Europeia, 
2012) e, em última análise, à concretização da ambicionada Transformação Digital. 

No contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  e considerando os 
objetivos estipulados para a área da saúde (Saúde de Qualidade), a Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 2019) destaca que, para se atingir a Agenda 2030, é fulcral que se criem 
novas formas de trabalhar que impliquem: 

             Envolver partes multidisciplinares como instituições, empresas e academia;
             Partilhar exemplos de boas práticas de intervenção.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde, em alinhamento com o Plano Nacional de Saúde 
(Plano Nacional de Saúde: Revisão e Extensão a 2020), e considerando que 60% da 
população regista níveis de literacia limitados , determinou a necessidade de intervir 
no Ciclo de Vida do cidadão com diversas abordagens no sentido de aumentar o grau 
de Literacia em Saúde e de Literacia Digital. (Plano de Ação para a Literacia em Saúde 
2019-2021).

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
organização de saúde, do doente e da comunidade

1 O portal #SIGAME é um exemplo de eHealth e mHealth. (#SIGAME, 2019)
2 A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável 
(sócio, económico, ambiental) e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. (ONU, 2015)
3 Estes 60% correspondem a grupos muito vulneráveis da população onde se incluem pessoas com 65 ou mais anos; 
com baixos níveis de escolaridade; com rendimentos até 500€ mensais; com doenças crónicas; com uma auto-
perceção de saúde “má”; que frequentaram, no último ano, 6 ou mais vezes, os cuidados de saúde primários; que se 
sentem limitados por terem alguma doença crónica. (DGS, 2019)
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Destacam-se dois dos Objetivos do Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 
(PALS 2019 – 2021), que o Centro Hospitalar tem procurado cumprir. (Quadro 1)

               Objetivo 2: Capacitação da população para a utilização adequada das ferramentas
           disponíveis através de campanhas, dos profissionais de saúde, etc.

             Objetivo 4: Promover o conhecimento e a investigação, atuando sobre os métodos
          e meios da promoção da Literacia em Saúde, avaliando o grau de Literacia e
          capacitando grupos específicos.

O CHPVVC (Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde, EPE) tem procurado 
responder ao Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 através de um 
conjunto de ações, destacadas as principais no quadro 2:

             
              Implementação de estratégias tais como a realização de campanhas e
              intervenções temáticas para a população que promovam a Literacia em Saúde.

              Aumento da rede de parceiros para incorporar e potenciar as intervenções de   
              promoção da Literacia em Saúde .

             Formação de mediadores digitais junto das comunidades, através de parceria
             com entidades locais.

             Integrar o cidadão nos processos e muni-lo de ferramentas que lhe permitam
             uma participação mais ativa no seu próprio processo. (#SIGAME, 2019)

             Envolvimento do utente nas estratégias de saúde digital.

Com estas ações, o CHPVVC procura alinhar o comportamento do utente/cidadão com 
as novas propostas e respostas digitais da Instituição, acompanhando a emergente 
Transformação Digital na Saúde.

1 O portal #SIGAME é um exemplo de eHealth e mHealth. (#SIGAME, 2019)
2 A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável 
(sócio, económico, ambiental) e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. (ONU, 2015)
3 Estes 60% correspondem a grupos muito vulneráveis da população onde se incluem pessoas com 65 ou mais anos; 
com baixos níveis de escolaridade; com rendimentos até 500€ mensais; com doenças crónicas; com uma auto-
perceção de saúde “má”; que frequentaram, no último ano, 6 ou mais vezes, os cuidados de saúde primários; que se 
sentem limitados por terem alguma doença crónica. (DGS, 2019)

Fonte: Elaboração própria

Quadro 2. Ações do CHPVVC baseadas no PALS 2019-2021

Quadro 1. Os Objetivos do PALS 2019-2021 seguidos pelo CHPVVC

Fonte: Baseado no PALS 2019-2021.

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
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O Projeto HÓRUS no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do 
Conde, EPE

O projeto Hórus é um processo de Transformação Digital e de promoção da Literacia em 
Saúde, em desenvolvimento no Centro Hospitalar. Nasceu da tomada de consciência 
da vontade espelhada na generalidade do seu corpo de profissionais, mas também das 
linhas orientadoras definidas pela tutela, nomeadamente pelos Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, através da iniciativa “SNS sem papel”. (SNS, 2018)

Através do Hórus o CHPVVC procura contribuir para um Serviço Nacional de Saúde 
mais desenvolvido e capacitado na resposta às necessidades do cidadão, melhorando 
também a sinergia na centralização, otimização e racionalização pretendida por parte 
dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O Hórus relaciona-se ainda com o 
desenvolvimento de um sistema de avaliação e de monitorização robusto de todo o 
processo clínico-administrativo que permitirá um diagnóstico mais correto, reduzindo a 
possibilidade de erro humano através da automatização no processo de introdução de 
dados. (HÓRUS, 2019)
A promoção de excelência nos variados níveis dos serviços prestados, com a 
implementação de todo um sistema de transformação digital e de desmaterialização 
de papel, permite ao utente experienciar um percurso centrado e focado nas suas 
necessidades, proporcionando um aumento da sua literacia em saúde.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 3. Fatores que integram a missão do HORUS

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
organização de saúde, do doente e da comunidade
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4 O CHPVVC levou a cabo, ao longo do ano 2020, a formação de mediadores digitais junto das comunidades, através de 
parcerias com entidades locais que visam integrar o cidadão nos processos e muní-lo de ferramentas que lhe permitam 
uma participação mais ativa no seu próprio processo. (#SIGAME, 2019)

O quadro 4 apresenta os objetivos do HÓRUS na perspetiva da prestação de serviços ao 
utente.

O quadro 5 apresenta os objetivos principais do projeto Hórus:

No processo de cumprimento destes objetivos, o Hórus deu forma a várias ferramentas 
digitais como o portal do utente #SIGAME, que constitui uma nova forma de comunicação 
entre o hospital e o utente, numa lógica de disponibilidade e proximidade aos cuidados 
de saúde.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 4.  O Hórus no Serviço prestado ao utente

Quadro 5: Objetivos do projeto Hórus

Fonte: Elaboração própria

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
organização de saúde, do doente e da comunidade
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A Experiência do Doente – Empoderamento

A promoção da literacia em saúde contribui para uma participação consciente do 
doente nos seus cuidados de saúde, e na saúde em geral, permitindo a redução de 
desigualdades e o aumento de equidade na saúde no espaço da União Europeia.
A literacia em saúde é um conceito transversal em que o profissional é sempre o lado 
mais forte da balança, “a parte mais forte e habilitada da relação terapêutica” (Almeida, 
2018, p. 36), e “é através da comunicação que os profissionais de saúde conseguem criar 
pontes de entendimento com os seus pacientes, ajudando-os a aceder, compreender e 
avaliar melhor os recursos em saúde” (p. 36).

A promoção da literacia em saúde, com foco particular na população mais carenciada, 
permite estabelecer estratégias mais efetivas na resposta às suas necessidades, uma 
vez que um maior conhecimento da população permite a melhoria dos indicadores de 
saúde em geral e uma utilização mais eficiente dos serviços de saúde no combate à 
doença.
Na promoção de um maior conhecimento em saúde, com vista à utilização adequada 
dos serviços de saúde, várias abordagens devem ser implementadas, designadamente 
campanhas comunicacionais nos “mass-media” articuladas com outras estratégias de 
aproximação à comunidade.
De um ponto de vista transversal ao Centro Hospitalar, a transformação digital, assente 
em processos de desmaterialização da informação, contribui para o percurso do 
CHPVVC conducente ao atual processo de Acreditação dos serviços de saúde, em curso 
na instituição. Este processo foca-se, primordialmente, na centralização dos serviços de 
saúde na figura do utente. 
Segundo o Manual de Acreditação de Unidades de Saúde (DGS, 2014), é expectável 
que o cidadão seja considerado o centro do sistema de saúde, fomentando a sua 
participação nos cuidados de saúde e acessibilidade aos recursos disponíveis. Para 
que tal se possa concretizar, é fundamental a realização de campanhas de promoção 
da saúde nas comunidades. Estes critérios contribuem para o percurso em direção à 
transposição dos cuidados de saúde da instituição para a comunidade.
Este investimento visa a agilização e a prestação de serviços de saúde de qualidade, 
facilitando deste modo o cumprimento de alguns standards e valorizando o imperativo 
de colocar o cidadão como elemento central no sistema de saúde. Desta forma, ficam 
consubstanciandos os esforços levados a cabo na tentativa de suprir esta necessidade 
da forma mais eficaz e eficiente possível.

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
organização de saúde, do doente e da comunidade
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App #SIGAME: Resultados do Focus Group

No contexto do Portal #SIGAME e do desenvolvimento de uma Aplicação Informática 
integrada no portal, a instituição reuniu um Focus Group destinado a testar e avaliar as 
caraterísticas da aplicação, assim como a sua viabilidade. O Focus Group, organizado 
para recolher a opinião direta de cidadãos, foi composto por 16 indivíduos- 10 mulheres 
e 6 homens-, escolhidos aleatoriamente, que dispuseram temporalmente de 14 dias 
para testarem a aplicação e, uma vez terminado o período de teste, responderem a um 
questionário cujos dados são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3.

Figura 1: De um modo geral, 
como classifica a App #SIGAME?

Figura 2: Focus Group- App do portal 
#SIGAME

Fonte: Elaboração própria Fonte: Elaboração própria

Figura 3: O que dizem os utentes? Opinião do Focus Group sobre a 
App #SIGAME

Fonte: Elaboração própria

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
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Perante os resultados apresentados, concluiu-se que o parecer do Focus Group foi 
favorável a uma futura implementação da Aplicação associada ao portal #SIGAME.

A Aposta na Transformação Digital e na Qualificação do Cidadão - 
As iniciativas

Os altos níveis de envolvimento com informações de saúde online podem levar a 
mudanças de comportamento em saúde. Por esta razão, é fundamental que os conteúdos 
criados sejam simples e promovam compreensão imediata das informações. (Vaz de 
Almeida, 2020).
A consciência da baixa literacia em saúde e a necessidade de implementar inovação e 
digitalização na forma como se prestam os cuidados de saúde, levam à necessidade 
de se desenvolverem atividades destinadas a aumentar as qualificações digitais dos 
cidadãos no domínio da saúde. (Comissão Europeia, 2012).
Na saúde, através dos meios digitais, “o profissional de saúde está sustentado por uma 
equipa, assim como o utente deve ter garantida essa abordagem multidisciplinar que 
possibilita uma visão holística do utente, mesmo que este não esteja presencialmente 
frente a frente com o profissional de saúde” (Vaz de Almeida, Coelho, Martins & Guada, 
2021, p. 15) 
Neste enquadramento, o CHPVVC (Centro Hospitalar Póvoa de Varzim – Vila do Conde), 
tem implementado diversas iniciativas que orientam o percurso da transformação digital, 
representada no Centro Hospitalar pelo HÓRUS, em direção ao sucesso. Através destas 
inciativas, o Centro Hospitalar vê-se capaz de responder a objetivos para a Literacia em 
Saúde tais como a compreensão de conteúdos por parte da comunidade.

As Parcerias com a Comunidade

Visando o compromisso unânime com a promoção da literacia digital em saúde junto 
dos nossos cidadãos, o CHPVVC celebrou protocolos com autarquias locais e diversas 
instituições concelhias, cuja proximidade com as populações tem um inestimável valor 
e se prova uma consequente mais-valia. Caberá a estas instituições disponibilizar 
recursos, no sentido de permitir e colaborar na adesão dos cidadãos às plataformas que 
venham a ser disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e/ou pelo CHPVVC, relacionando-
se assim com o SNS e evitando deslocações desnecessárias ao Centro Hospitalar.
As parcerias com entidades locais e a assessoria dos profissionais do Centro Hospitalar 
na formação de cidadãos, colaboradores nessas mesmas entidades, como Mediadores 
Digitais ao serviço da comunidade reforçam o trabalho realizado no sentido de uma 

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
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“reforma do sistema de saúde, da transformação para novos modelos de cuidado que 
se centrem nas necessidades das populações e permitam a transição dos cuidados 
centrados na instituição de saúde para uma estrutura de cuidados mais community-
based”. (Comissão Europeia, 2018). Assim, a população vê o acesso às informações 
e, possivelmente, a cuidados de saúde, mais facilitado considerando, por exemplo, as 
dificuldades nas deslocações como barreira à interação entre a instituição e o cidadão.

Ações e Iniciativas Desenvolvidas e o louvor da Administração do CHPVVC

Para que os doentes beneficiem da possibilidade de escolha consciente e esclarecida, é 
importante uma intervenção comunicacional que recorra a várias estratégias, com vista à 
aproximação ao doente. 
Esta relação de proximidade passa por campanhas de promoção assentes no contacto 
pessoal, de que é exemplo a iniciativa “O Hospital vai à praia”. (CHPVVC, 2019) (Quadro 6)

Quadro 6: Iniciativas do CHPVVC no âmbito do Projeto HÓRUS

Fonte: Elaboração própria

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
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Estas ações foram premiadas no âmbito do INCoDe.2030 . Consideram-se estes prémios 
como indicadores de sucesso e de reconhecimento da promoção digital que tem vindo a 
ser trabalhada no Centro Hospitalar.
Destaca-se também o Louvor do Conselho de Administração do CHPVVC à equipa 
HÓRUS - Deliberação n.º 695/2020 – Diário da República n.º 120/2020, Série II de 
2020-06-23, que pode ser lido no quadro 7.

Quadro 7. Louvor ao CHPVVC

Fonte: Extraído da Deliberação n.º 695/2020

Indicadores de Resultados

Com o propósito de registar a evolução dos processos resultantes da implementação 
da Transformação Digital e do “SNS sem Papel”, o CHPVVC criou o Barómetro do 
Digital, uma ferramenta que permite fazer uma avaliação do cumprimento/resultado 
das iniciativas, guiando-se pelos seguintes indicadores de monitorização e resultados, 
descritos no quadro 8.

Quadro 8. Indicadores de Monitorização

Fonte: Elaboração própria

5 O InCode 2030 é uma iniciativa integrada de política pública dedicada ao reforço de competências digitais. 
(InCode, 2020)

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
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Para fins comparativos e de reflexão acerca da eficiência e eficácia das nossas 
ações, achamos pertinente analisar a evolução de 6 meses dos indicadores referidos, 
apresentando o barómetro de novembro de 2020 e o de abril de 2021:
Com base nos dados do Barómetro Digital de novembro de 2020 e em comparação com 
os dados de abril de 2021, apresentamos o infográfico abaixo (Figura 4):

Figura 4: Comparação dos dados de novembro de 2020 vs abril 2021 

Fonte: Elaboração própria

Considerações finais

A importância coletiva do bem saúde, serviço de interesse público e direito fundamental 
da população, impõe que se garanta o acesso generalizado a cuidados de saúde de 
qualidade. A todos assiste o direito à saúde. Os prestadores de cuidados de saúde 
públicos e privados devem assegurar uma prestação assistida por adequados padrões 
de eficiência e de qualidade dos serviços de saúde.
Atualmente, ainda existe uma diferença entre o nível desejado de envolvimento e o 
verdadeiro envolvimento (Angel e Frederiksen, 2015) e há uma acentuada necessidade 

Hórus: Um caminho de empoderamento da 
organização de saúde, do doente e da comunidade
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de perceber o que significa experiência ou envolvimento, tanto por parte dos utentes, 
como dos profissionais de saúde, ou até por qualquer outra pessoa que utilize ou faça 
parte do sistema de saúde. 
Little et al (2001) referem que, na perspetiva do doente, os pontos-chave para o utente 
se sentir envolvido e com um papel central nos cuidados parecem ser a comunicação, a 
parceria e promoção da saúde.

É defendido que envolver a pessoa aumenta a sua capacidade de entender a informação 
transmitida, a confiança na tomada de decisão e uma maior atenção para as questões 
de saúde, doenças, opções de tratamento, sintomas e comportamentos (Pulvirenti, 
Mcmillan e Lawn, 2011). 
Para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim-Vila do Conde, envolver e compreender o 
utente é de importância extrema, assim como estender a prestação de cuidados para 
além das paredes da instituição. Na mitologia egípcia, Hórus é o “Deus dos Céus”, e para 
este Centro Hospitalar, considera-se possível ir além deste limite.

O CHPVVC estrutura-se no cuidado humanizado, reforçando o seu lema “Cuidar, 
humanizando”, trabalhando diariamente para o cidadão, e é pelo cidadão que 
prossegue numa busca de melhoria e qualidade dos serviços constante, alinhado com 
os interesses do cidadão/paciente.
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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a literacia em saúde 
e a qualidade de vida do utente

Declarada pelas Nações Unidas, a Agenda 2030, constituída por 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), é uma agenda alargada e ambiciosa, que aborda 
várias dimensões do desenvolvimento sustentável (sócio, económico, ambiental). No 
seu objetivo 3: Saúde e Qualidade, plasma, entre outros, “atingir a cobertura universal de 
saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais 
de qualidade” (Organização das Nações Unidas, 2015).
De entre as diferentes variáveis que poderão sustentar o alcance deste objetivo, 
poderemos destacar como muito relevante, a literacia em saúde (ou a sua ausência!), 
que assola uma maioria muito significativa da população mundial (mesmo nos países 
mais desenvolvidos), como obstáculo à sua concretização.
Em Portugal, os estudos revelaram que existe um elevado número de pessoas com baixos 
níveis de literacia (Benavente, Rosa, Costa & Ávila, 1996), particularmente os idosos, 
com doenças crónicas, com baixos níveis de escolaridade e baixos rendimentos, e se 
considerarmos o nível de literacia em saúde, então a situação poderá ser considerada 
deveras preocupante (Espanha, Ávila & Mendes, 2016). 
Benavente coordena o primeiro estudo português que deu origem ao livro “A Literacia 
em Portugal. Resultados de uma Pesquisa Extensiva e Monográfica” (Benavente, Rosa, 
Costa & Ávila, 1996) e já nesta altura, os resultados eram preocupantes, mostrando 
que em cinco níveis (de 1 a 5), um total de 79,4% da população situou-se nos níveis de 
literacia entre 0 e 2.
No Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde, no contexto da atividade 
cirúrgica programada, foram elaborados e encontram-se em desenvolvimento, dois 
projetos de práticas clínicas relevantes, focando-se no processo perioperatório, no 
âmbito da cirurgia programada, nas vertentes de ambulatório e de internamento. Estas 
intervenções constituem-se como um contributo para a literacia em saúde da população 
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a que se destina, na medida em que vão ao encontro das dimensões do melhor acesso, 
compreensão e uso da informação e dos serviços de saúde para se obter, por parte do 
utente, uma melhor decisão sobre a sua saúde.
O utente, especialmente aquele com baixa literacia em saúde, tem grandes dificuldades 
em aceder, compreender e usar a informação em saúde, a orientar-se e a navegar 
no sistema de saúde, pelo que uma das finalidades da consulta de enfermagem 
perioperatória é incrementar a capacitação e a satisfação do utente, assim como a 
melhor qualidade de vida com resultados para a sua saúde.

Dois contextos para um modelo

O ensino, a aprendizagem e a capacitação do utente necessitado de cuidados de saúde 
cirúrgicos, são processos que integram a intervenção das consultas de enfermagem 
perioperatória e que pressupõem formas e modelos de alcançar uma democratização 
da informação em saúde, e por isso, um melhor acesso, compreensão e uso dessa 
mesma informação, com resultados em saúde. Falamos por isso, de literacia em saúde.
Independentemente da práxis inerente aos atos praticados nos dois modelos que 
de seguida apresentamos, o foco da intervenção dos enfermeiros nas diferentes 
realidades, é uno: a mestria técnica associada ao conhecimento científico, alicerçada 
numa comunicação eficaz com o utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/
mãe-pai. De acordo com Vaz de Almeida (2020) “o profissional de saúde é o “maestro” 
desta composição da saúde, que todos os dias reescreve com perícia a sua intervenção, 
produzindo resultados em saúde diariamente através dos seus pacientes” (p. 36). 
Acrescenta ainda a mesma autora que, é esta maestria, reforçada com as competências 
técnicas, as competências comunicativas e relacionais, que gera uma maior confiança, 
a base sólida da credibilidade em saúde.

A Consulta de Enfermagem em contexto de Cirurgia Ambulatória

A cirurgia em regime de ambulatório tem sido, nas duas últimas décadas, uma das áreas 
de maior expansão cirúrgica na atividade hospitalar (Diário da República, Resolução do 
Conselho de Ministros nº 159 – A/2008). 
O Ministro da Saúde, em 2000, estabeleceu os princípios e define as recomendações 
para o desenvolvimento da cirurgia de ambulatório em Portugal; em 2007 é criada a 
Comissão Nacional para o Desenvolvimento da Cirurgia de Ambulatório (CNDCA) 
com a finalidade de identificar os constrangimentos existentes e propor as medidas 
necessárias ao crescimento da cirurgia de ambulatório no Serviço Nacional de Saúde 
para níveis semelhantes aos praticados em outros países da Europa.
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A Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) do CHPVVC integra-se nestas etapas de 
desenvolvimento desde 2001, assumindo o desafio de construir, impulsionar e integrar o 
verdadeiro paradigma cirúrgico do regime ambulatório: a conciliação de um serviço que 
realiza toda a intervenção cirúrgica programada em contexto específico de ambulatório 
e de uma política da qualidade, que consagre todas as suas dimensões numa cultura de 
melhoria contínua. (Figura 1)

Figura 1. Desafio da Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) no CHPVVC

Fonte: Elaboração própria

Desde 2001, a UCA desenvolve um projeto de cuidados de saúde centrado na promoção 
do acesso ao contexto cirúrgico do ambulatório e na pessoa que experiencia uma 
transição do tipo saúde/doença (Meleis, 2010), com tratamento cirúrgico em regime 
de ambulatório, tendo como premissas os dois conceitos que integram a definição de 
Cirurgia de Ambulatório, definida no quadro 1.

Quadro 1. A definição de Cirurgia de Ambulatório

Fonte: Ministério da Saúde (2008). Comissão Nacional para o Desenvolvimento da 
Cirurgia de Ambulatório.
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Identificada pelo mérito de compromisso, esta unidade de cuidados operacionaliza um 
regime cirúrgico que espelha significativamente as vantagens apontadas no Relatório 
Final Cirurgia de Ambulatório. Trata-se de um modelo de qualidade centrado no utente, 
podendo ser observado no quadro 2, com mais algum detalhe, os seus benefícios.

Quadro 2. Benefícios da Unidade de Cirurgia de Ambulatório

Fonte: Elaboração própria, baseada em Dolz, Noverraz e Schneuwl in Miquelante, Pon-
tara, Cristóvão & Silva (2017); Ordem dos Enfermeiros (2001).

A Consulta de Enfermagem em contexto de Internamento

O projeto concebido e implementado no serviço de ortopedia, do Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde, designado “Consulta de enfermagem a utentes a 
submeter a artroplastia da anca ou joelho”, enquadra-se no modelo didático da consulta 
de enfermagem perioperatória de cirurgia ambulatória, assumindo o mesmo propósito, 
diferenciando-se apenas no âmbito do tratamento cirúrgico e do contexto.
A artroplastia total do joelho e anca são técnicas cirúrgicas realizadas com o objetivo de 
diminuir a dor, corrigir deformidades e permitir uma amplitude de movimento funcional, 
mantendo a estabilidade e a função do joelho e da anca para as atividades de vida 
diárias (Júnior, et al in Ganito, 2017).
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Um programa de ensino pré-operatório eficaz tem sido associado à redução dos níveis 
de ansiedade, deambulação precoce, um maior envolvimento do utente em atividades de 
autocuidado na fase pós-operatória, um aumento nos níveis de satisfação dos clientes 
e seus familiares nos cuidados prestados, uma redução dos tempos de internamento e 
de complicações pós-operatórias (Garretson, 2004). 
A implementação deste programa reveste-se de enorme importância, com o acréscimo 
de valor em termos de ganhos em cuidados de saúde para utentes e em termos 
institucionais. Alguns dos fatores promotores e facilitadores desta consulta de 
enfermagem pré-operatória de cirurgia com internamento, podem ser observados no 
quadro 3.

Quadro 3. Promoção, facilitação e vantagens da consulta pré-operatória de 
cirurgia com internamento

Fonte: Elaboração própria, baseada em Garretson, (2004).
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A intervenção dos profissionais de Enfermagem, que lideram estes projetos, será 
sempre efetuada, procurando a descodificação e a superação de uma informação 
exclusivamente técnica, quase sempre transmitida de forma apressada e complexa, 
que acaba por ser nefasta para grande parte de utentes, com níveis de literacia muito 
básicos. 
Com efeito, a representatividade social dos utentes-alvo, é maioritariamente constituída 
por algumas das “categorias sociais em que mais de 60% dos indivíduos registam níveis 
de literacia limitados “problemático” ou “inadequado”. 1.Idosos; 2. Baixos níveis de 
escolaridade; 3. Rendimentos baixos (ordenado mínimo); 4. Com doenças prolongadas” 
(Espanha, Avila & Mendes, 2016).

A Mediação profissional da informação: a informoterapia

A mediação profissional da informação, toma por referência a consulta de enfermagem 
perioperatória, alicerçada na relação interpessoal enfermeiro/cliente/pessoa 
significativa/prestador de cuidados/pai-mãe. Esta mediação da informação assumida 
por profissionais de saúde (enfermeiros), é direcionada para a melhoria do conhecimento 
da pessoa, face a uma experiência cirúrgica.
O objetivo é o desenvolvimento do potencial do utente para: 1) adquirir competências 
processuais, inseridas no plano terapêutico; 2) ter o conhecimento necessário para aderir 
ao plano terapêutico e 3) gerir o regime cirúrgico com vista a saber atuar na prevenção 
e/ou identificação de complicações.
Pretende-se, nesta perspetiva, que a Consulta de Enfermagem Perioperatória represente 
uma estrutura sistemática que operacionalize a informoterapia, enquanto ferramenta 
da prescrição oportuna de informação em saúde baseada na evidência (Silva, 2010). A 
finalidade desta informoterapia é atender às necessidades específicas da pessoa que 
vive uma transição do tipo saúde/doença, com proposta de tratamento cirúrgico em 
contexto de ambulatório ou de internamento. Este modelo de intervenção permite que 
a informação em saúde, seja de tal forma acessível ao seu destinatário, que permita 
aquilo que reconhecemos como “democratização da informação em saúde”, isto é, 
chega a todos os que dela necessitam, ultrapassando as barreiras da complexidade.
Destacamos o labirinto decisório, que atua numa lógica de fluxo decisório, dinâmico 
entre a pergunta e a resposta, em que o profissional influencia o processo de tomada 
de decisão do utente, numa metodologia inteligente e interativa, assente no princípio da 
linguagem clara e do processo de motivação do utente, através das várias linguagens. 
Trata-se de uma verdadeira estratégia didática, capaz de transformar a informação em 
conhecimento e este em comportamento. A este nível, toma grande relevo, a assessoria 
informativa, cedida através de materiais didáticos, como os folhetos informativos, os 
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guias do utente, a projeção de filmes didáticos, os slides ilustrativos, as notas de alta e 
a aplicação digital UCA Mobile
Podemos avaliar no quadro 4, a transversalidade e os conteúdos da mediação 
profissional.

Também pensada numa lógica de desenho arquitetónico de algoritmos, o Mobile é uma 
aplicação digital, que substitui o recurso ao papel e impulsiona uma orientação mais 
interativa, atrativa e oportuna no momento da dúvida. É identificada com o endereço 
eletrónico https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yourapps.ucamobile. 
Atualmente aplica-se apenas aos smartphones e tablets Android e usufrui de QR code 
para instalação gratuita. (Figura 2)

Quadro 4 – Transversalidade e conteúdos da mediação profissional

Fonte: Elaboração própria

Figura 2. Potencial de disponibilização do Mobile

Fonte: Elaboração própria
Legenda: * em desenvolvimento
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O Modelo de Aprendizagem no Perioperatório

O processo de aprendizagem perioperatória, enquadra-se numa sequência de etapas 
didáticas – as consultas de enfermagem – organizadas num percurso temporal, 
sequencial, complementar e evolutivo no que se refere ao processo de avaliação do 
conhecimento e do desempenho. 
Inspirado no modelo didático de Dolz, Noverraz e Schneuwly in Miquelante, Pontara, 
Cristóvão & Silva (2017) a atividade pedagógica compreende três fases distintas:
1 - Avaliação diagnóstica - ponto de partida do plano de ensino – a avaliação inicial. A 
importância da identificação de fatores influenciadores no processo de aprendizagem, 
como por exemplo: défices cognitivos, auditivos, visuais, significados atribuídos à 
capacidade de autonomia, crenças erróneas, etc. A utilização necessária de uma 
linguagem clara, assertiva e positiva (Vaz de Almeida, 2021), de um vocabulário 
simplificado, adequado à condição cognitiva e cultural, bem como a disponibilidade de 
tempo, são aspetos essenciais e respeitados, no desenvolvimento desta etapa.
2 - Avaliação formativa - feedback informativo à medida que o utente/pessoa 
significativa/prestador de cuidados/mãe-pai evolui, ou apresenta dificuldades no saber 
e no fazer. Tem como propósito aperfeiçoar o conhecimento e o desempenho, utilizando 
técnicas de abordagem comunicacional, com semelhanças ao método teach-back. 
Neste método, para verificar a compreensão, é preciso reafirmar uma mensagem clara, 
para esclarecer o significado do remetente. 
Uma das perguntas chave do método teach-back é a seguinte: “Não se importa de repetir 
pelas suas próprias palavras o que eu disse, pois quero ter a certeza de que eu me fiz 
expressar bem”. O teach-back ajuda a garantir que os profissionais digam tudo o que 
precisam e que os pacientes ou os seus substitutos, compreenderam a mensagem e 
devolvam esse “ensino” (Almeida, C. V., 2021).
3 - Avaliação somativa – a constatação do alcance dos objetivos preestabelecidos. A 
produção final revela que houve avanço quanto:

        a) À capacidade de gerir o regime terapêutico (descreve fatores de risco, identifica
             sinais de
            complicações, descreve orientação a seguir em caso de complicações, etc.).
        b) Ao autocontrolo (toma decisões, reconhece alterações do estado de saúde,
             propõe mudança
             de comportamento, procura informação útil, etc.).
        c)  À mestria do desempenho (toma corretamente as doses dos medicamentos
             fornecidos no momento da alta, atende ao correto intervalo das doses, modifica
             o regime de acordo com as orientações, utiliza corretamente a APP como meio
            de comunicação com a equipa multidisciplinar, etc.).

A Democratização da Informação em saúde
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O foco no processo

A consulta de enfermagem perioperatória estrutura-se através de um processo de 
aprendizagem do utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/mãe-pai em 
experiência cirúrgica, nos três momentos que caracterizam o período Perioperatório: 1) 
o pré-operatório; 2) o intraoperatório representado pelos momentos da admissão e da 
preparação do regresso a casa e 3) o pós-operatório.
Nesta perspetiva, a prática profissional do enfermeiro perioperatório, exige uma 
avaliação do conhecimento e do desempenho, criteriosa e contínua, para a promoção 
da capacitação, do envolvimento e da adesão ao plano terapêutico. (Quadro 5)

Quadro 5. Processo de Aprendizagem Centrado no Percurso Perioperatório

Fonte: Elaboração própria, baseada no modelo didático de Dolz, Noverraz e Schneuwly 
in Miquelante, Pontara, Cristóvão & Silva (2017).

A Democratização da Informação em saúde
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O foco no desafio

É na consulta de enfermagem pré-operatória, que devem ser identificadas as necessidades 
informativas do utente e concretizadas medidas ajustadas que as suplantem. É 
também aqui, que reside o desafio para o enfermeiro, que, munindo-se de todas as suas 
competências científicas, relacionais e comunicacionais, mobiliza e adequa a informação 
a transmitir ao utente, de acordo com o nível cognitivo que consegue percecionar.
A relação terapêutica promovida no âmbito do exercício profissional de enfermagem, 
caracteriza-se pela parceria estabelecida com o utente/pessoa significativa/prestador de 
cuidados/mãe-pai, no respeito pelas suas capacidades e na valorização do seu papel. 
Esta relação desenvolve-se e fortalece-se ao longo de um processo dinâmico, que tem por 
objetivo, ajudar o cliente a ser proativo na consecução do seu projeto de saúde (Ordem 
dos Enfermeiros, 2001).
No perioperatório, a informação torna-se uma necessidade real para o utente, pois 
permite-lhe desenvolver respostas adequadas às diferentes situações que vivencia. O 
utente, apresenta diversas dúvidas e cabe ao enfermeiro desenvolver uma comunicação 
eficaz, adequando as intervenções e garantindo a satisfação do utente e a qualidade dos 
cuidados. 
A consulta pré-operatória de enfermagem, privilegia a proximidade e a construção de uma 
relação terapêutica fundamental, na satisfação das necessidades informativas do utente, 
contribuindo igualmente para a literacia em saúde do mesmo. Neste contexto, literacia 
em saúde pode ser entendida como a capacidade que cada pessoa tem de compreender, 
processar, assimilar e aplicar a informação à qual tem acesso (Gomes & Lima Santos, 
2005), permitindo-lhe otimizar a utilização das suas competências, desenvolvendo um 
conjunto de aptidões que se traduzem em níveis de literacia distintos. (Quadro 6)

Quadro 6. O Processo de Aprendizagem Centrado no Desafio
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Fonte. Elaboração própria, baseada no enquadramento conceptual e enunciados 
descritivos da Ordem dos Enfermeiros (2001).

O foco na oportunidadeO foco na oportunidade

A presença do enfermeiro no perioperatório, constitui-se como um momento determinante 
para compreender e avaliar a capacitação do utente/pessoa significativa/prestador de 
cuidados/mãe-pai, na resposta à sua condição de saúde/doença, decorrente do ato 
cirúrgico. 
É possível percecionar que, ao longo das diversas fases do processo, vivenciam múltiplos 
conflitos emocionais causados pelo medo do desconhecido, dúvidas e incertezas 
relacionadas com a recuperação e a complexidade do procedimento cirúrgico.
É fulcral na interação enfermeiro/utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/
mãe-pai, que a comunicação seja isenta de hiatos na linguagem e dúbias interpretações.
É preciso acreditar na comunicação enquanto veículo da mensagem qualificada e 
adequada entre profissionais e utentes. 
Segundo Teixeira (2004), a avaliação que os doentes fazem da qualidade dos cuidados 
de saúde prestados pelos profissionais, em grande parte é a partir da avaliação 
feita das competências comunicacionais dos profissionais de saúde, com os quais 
interagiram. 
Além de bom e eficaz comunicador, resultante do conhecimento da pessoa com quem 
está a interagir, o enfermeiro, deverá ser também um exímio ouvinte ativo. Deve ter a 
oportunidade de privilegiar a qualidade da informação que partilha com o utente, em 
resultado do conhecimento que tem da pessoa.
A urgência de capacitar os indivíduos, participantes no processo de saúde, nas suas 
diversas vertentes de promoção, prevenção e reabilitação, exige que haja um olhar 
renovado sobre os profissionais e sobre o doente/utente, que permita atribuir-lhes 
mais competências, mais confiança e conhecimentos (Vaz de Almeida, 2016).
No domínio da informação trocada na relação em saúde é preciso “saber questionar” 
(Hargie & Dickson in Grilo, 2012), sendo as competências comunicativas centrais 
na interação entre profissional e paciente como: 1) colocar perguntas (question-
asking); 2) dar informação (information provision) e encorajar o paciente a expressar 
preocupações ou reportar sintomas de forma clara e completa e 3) verificar se a 
informação (information verifying) recebida é compreendida, o que implica clarificar 
questões, aumentar a compreensão e lembrar a informação (Cegala in Vaz de Almeida, 
2020). (Quadro 7)
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Quadro 7. O Processo de Aprendizagem Centrado na Oportunidade

Fonte. Elaboração própria

O foco na conquista

As incertezas ligadas ao momento da alta clínica e à recuperação pós-cirúrgica no 
domicílio, também são fatores geradores de ansiedade, pelo facto dos utentes não se 
sentirem muitas vezes, capacitados para o autocuidado. O período de permanência 
no hospital (por vezes muito curto), pode limitar o contacto dos enfermeiros com os 
utentes, no que diz respeito à transmissão de informações sobre o pós-operatório. É 
por esta razão também, que a estruturação do acompanhamento no perioperatório, 
contempla as consultas enfermagem não presenciais, 24 horas e um mês após a cirurgia, 
destacando-se na síntese da qualidade do desempenho da díada profissional/utente 
UCA, designadamente. Naqueles momentos, o enfermeiro estabelece uma relação 
com o utente, que facilita a identificação de dúvidas e a transmissão de informações 
adequadas, promovendo assim o aumento do conforto, segurança e envolvimento do 
utente, no desenvolvimento de todo o seu processo cirúrgico.
É nesse pressuposto, que se considera relevante a relação terapêutica desenvolvida 
pelo enfermeiro, em conjunto com o utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/
mãe-pai (Ordem dos Enfermeiros, 2001), uma vez que o ajuda a ser proativo no seu 
processo de transição saúde-doença. (Quadro 8)
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Quadro 8. O Processo de Aprendizagem entrado na Conquista

Fonte: Elaboração própria, baseada na Teoria das Transições de Meleis (2010) e nos 
pressupostos do regime de cirurgia ambulatória emanados pelo Ministério da Saúde 

(2008).
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Meleis (2010) afirma que os enfermeiros na sua prática, são confrontados com 
pessoas que estão a vivenciar processos de transição, que envolvem alterações de 
saúde nas relações, expetativas e capacidades dos papéis. Neste enquadramento, 
a capacitação do utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/mãe-pai será 
determinante na atuação do enfermeiro perioperatório, promovendo ganhos em saúde, 
que inevitavelmente se repercutirão nos projetos de vida destas pessoas.

O foco no modelo exposto

Na nossa prática clínica quotidiana, constatávamos um patente défice de conhecimento 
e capacitação, por parte do utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/mãe-pai, 
no que concerne ao ato cirúrgico programado. 
Porque programado, mas também porque a inconsistência na literacia em saúde da 
população Portuguesa e particularmente dos nossos utentes, é bastante evidente, 
entendemos contribuir para a sua melhoria, através da instituição da consulta de 
enfermagem perioperatória, respondendo às muitas incertezas e dúvidas sobre o 
processo cirúrgico.
A tal propósito, partilhamos o conhecimento de Vaz Almeida (2020), quando refere que 
a literacia em saúde requere uma análise transversal, associada aos determinantes 
da saúde, sociais, culturais, económicos e também políticos, que influenciam a forma 
como a saúde é pensada, gerida e como os seus intervenientes atuam. 
Atualmente, o tempo disponibilizado para cirurgia, em contexto de ambulatório ou de 
internamento, é cada vez mais limitado, pelo que a relação terapêutica enfermeiro-utente 
fica comprometida. Para colmatar esses défices, a consulta de enfermagem, é encarada 
como uma atividade autónoma fulcral, para a preparação pré-operatória, apropriação do 
contexto e recuperação cirúrgica.
Para que estes resultados sejam eficientes, os conteúdos de informação disponibilizados 
pelo emissor, o profissional (através da linguagem verbal, não-verbal, escrita e visual), 
devem ser entendíveis pelo recetor, o paciente, de forma clara e acessível (Vaz Almeida, 
2020).
Estes momentos são essenciais para envolver o utente no seu próprio processo cirúrgico, 
através da transmissão de informações que melhoram a preparação pré-operatória 
e diminuem os riscos de complicações no pós-operatório. O foco desta consulta, é a 
pessoa e todo o seu discurso. Recorrendo às suas competências comunicacionais, 
o enfermeiro centraliza os seus cuidados, na transmissão de informações clínicas 
adequadas às necessidades em conhecimento e aprendizagem de capacidades do 
utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/mãe-pai.
Revemo-nos no primado de Vaz Almeida, quando afirma que “as competências de 
comunicação incluem: 1) criar um relacionamento sustentável com o paciente; 2) explorar 
a perspetiva do paciente e ajudá-lo a verbalizar as suas experiências emocionais; 3) usar 
a empatia; 4) incentivar a partilha de tarefas e o desenvolvimento conjunto de estratégias 
que visam melhorar os resultados em saúde” (Epstein e outros in Vaz Almeida, 2020). O 
recurso à aplicação digital UCA Mobile, constitui-se como uma ferramenta, que fomenta 
(prevemos o seu rápido desenvolvimento para Mobile Institucional) a proximidade dos 
conteúdos e o mais fácil acesso à informação, sendo que a presença física e humana do 
enfermeiro, é de todo insubstituível, porque assume e representa a força desta mediação 
profissional da informação.
Acreditamos e revemo-nos no modelo exposto! 
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O foco no futuro

O presente é o momento que, alicerçado num passado didático, marca a dinâmica 
futura deste projeto conjunto. Contextos diferentes em uno quanto ao propósito, âmbito 
e relevância da consulta de enfermagem perioperatória na experiência cirúrgica da 
pessoa que a vivencia, em regime de ambulatório ou de internamento.
Trata-se de uma viagem no tempo que, encorpada pela enfermagem perioperatória, 
conduz o percurso do utente/pessoa significativa/prestador de cuidados/mãe-pai 
implicando-o: 1) no desafio de uma experiência cirúrgica; 2) na conquista do sucesso 
promovido pelo conhecimento e aprendizagem de capacidades e 3) no compromisso do 
autocontrolo, do domínio e por conseguinte na mestria do desempenho. 
Assim, em termos de síntese e em jeito de conclusão esquematizamos, no quadro 9, 
os aspetos que gostaríamos de ver consagrados, ainda num futuro muito próximo, no 
plano de melhoria contínua de cada um destes serviços.

Quadro 9. O Processo de melhoria continua
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Fonte: Elaboração própria

Considerações finais 

O enfoque do texto apresentado, teve o propósito de centralizar o desenvolvimento de 
dois projetos, no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde, que consideramos 
boas referências clínicas, no contexto da intervenção da enfermagem perioperatória, 
tanto ao nível da cirurgia de ambulatório, como de internamentos programados, numa 
perspetiva transversal de um olhar holístico.
A saúde, sendo complexa, necessita de uma plataforma acessível tanto para os 
profissionais de saúde como para todos os seus utilizadores, entre utentes, famílias, 
cuidadores. 
Neste sentido, a literacia em saúde, através do investimento na clareza e acessibilidade 
da comunicação, apostando no desenvolvimento de competências e do empoderamento 
da pessoa, evidencia marcadamente uma verdadeira democratização da informação 
em saúde.
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Contributo das novas 
tecnologias para a Literacia 
em Saúde do doente e 
cuidador no âmbito da 
Hospitalização Domiciliária

M a r i a  J o s é  S a n t o s 
E s p e c i a l i s t a  e m  E n f e r m a g e m  d e  R e a b i l i t a ç ã o
E n f e r m e i r a  c o o r d e n a d o r a  d a  E G A  e  d a  U H D
C e c í l i a  O l i v e i r a 
E s p e c i a l i s t a  e m  E n f e r m a g e m  d e  R e a b i l i t a ç ã o
E n f e r m e i r a  e s p e c i a l i s t a  n a  U H D

O percurso da literacia em saúde

Simonds (1974), com o objetivo de alertar para a necessidade da inclusão de conceitos 
de saúde na educação, fez o shunt (desvio) do conceito de literacia para o de literacia 
em saúde.
Desde essa data, e particularmente nos últimos anos, a literacia em saúde evoluiu 
significativamente nas diferentes áreas do saber, como por exemplo na área de saúde 
pública, da saúde mental, da educação e dos cuidados em saúde. Nutbeam (2008) 
identifica a literacia em saúde como um conceito distinto da literacia, mas considera-a 
um conceito derivado das competências de literacia e da numeracia (p. 2075).
A literacia em saúde é vista usualmente como sendo constituída por dois elementos, 
as tarefas (tasks) e as competências (skills). A literacia baseada nas tarefas refere-
se à medida em que o indivíduo consegue realizar tarefas-chave, como ler um texto 
básico ou escrever frases simples. Já a literacia em saúde baseada em competências 
centra-se no nível de conhecimento, capacidade e atributos que os indivíduos devem 
possuir para realizar tais tarefas. 
Em 2000, o mesmo autor (Nutbeam, 2000), considerava três tipos ou níveis de literacia 
em saúde, designadas de funcional (ou básica), interativa (comunicacional) e crítica. 
Esta divisão possibilita perspetivar a literacia em saúde para o autocuidado e autogestão 
da sua saúde. Deste modo, literacia em saúde funcional/básica corresponde às 
competências suficientes para ler e escrever, permitindo um funcionamento efetivo 
nas atividades do dia-a-dia; literacia em saúde interativa/comunicativa, às aptidões 
cognitivas e de literacia mais avançadas que, em conjunto com as aptidões sociais, 
podem ser usadas para participar nas atividades diárias, para extrair informação, 
descodificar diferentes formas de comunicação e aplicar essa nova informação. 
Por fim, a literacia em saúde crítica que consiste nas competências cognitivas mais 
avançadas que, juntamente com as aptidões sociais, podem ser aplicadas para analisar 
criticamente a informação e usar esta informação para exercer maior controlo sobre 
os acontecimentos e situações da vida (Nutbeam, 2000).
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Assim, e quando situada no domínio da saúde, a WHO (1998) define a literacia como 
a obtenção de um nível de conhecimento, aptidões pessoais e confiança para agir no 
benefício da saúde pessoal e da comunidade, mudando estilos de vida pessoais e 
condições de vida (p.19).
Por conseguinte, a Organização Mundial da Saúde (OMS) citado por DGS, 2019:3, 
aborda a literacia em saúde como o conjunto de “competências cognitivas e sociais 
e a capacidade da pessoa para aceder, compreender e utilizar informação por forma 
a promover e a manter uma boa saúde”. Neste âmbito, a literacia em saúde abrange 
diferentes domínios do saber e áreas de atuação profissional, tais como Enfermagem, 
Serviço Social, Medicina, Psicologia, Sociologia (Kickbusch, Maag, & Saan, 2005; 
Ratzan & Parker, 2000). 
Literacia em saúde significa mais do que ser capaz de ler folhetos e registar 
informações relevantes. Ao melhorar o acesso das pessoas à informação sobre saúde, 
e a sua capacidade para a usar de forma efetiva, a literacia na saúde é crítica para a 
capacitação das populações. 
A literacia em saúde assume-se ainda como um processo dinâmico, envolvendo as 
competências das pessoas para aceder, compreender, avaliar e aplicar informação em 
saúde, de forma a formar juízos, e tomar decisões no quotidiano sobre cuidados de 
saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde, mantendo ou melhorando a sua 
qualidade de vida durante todo o ciclo vital (Figura 1).

Contributo das novas tecnologias para a Literacia 
em Saúde do doente e cuidador no âmbito da 
Hospitalização Domiciliária

Figura 1. A dinâmica do conceito de Literacia em saúde individual

Fonte: Elaboração própria, baseado em Kickbusch, Maag, & Saan, 2005; Ratzan & Par-
ker, 2000; Almeida, 2018.
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A literacia em saúde está intrinsecamente ligada à literacia em geral, condicionando 
o estado de saúde e qualidade de vida do indivíduo, apresentando ainda um impacto 
indireto nos estilos de vida, na utilização dos serviços, no acesso à informação, 
entre outros.
Na figura 2 representamos a literacia em saúde, e os efeitos e ações implícitas. 

Figura 2 - Conceitos essenciais à literacia na saúde 

Fonte: Elaboração própria

Para além desta associação e dos efeitos provocados, a literacia em saúde tem impacto 
nos resultados em saúde, mais especificamente a três níveis fundamentais: 1) ao 
nível do acesso e utilização dos serviços de saúde; 2) ao nível da relação interpessoal 
estabelecida pelo profissional de saúde e utente; 3) ao nível da utilização que o utente 
faz das competências em termos de autocuidado e autogestão da sua saúde.
A literacia em saúde envolve um processo contínuo de aprendizagem que capacita 
o indivíduo a alcançar os seus objetivos e a desenvolver os seus potenciais e o seu 
conhecimento, de modo a poder participar de forma completa na sociedade. É assim 
um instrumento fundamental para melhorar os níveis de saúde da população.

Contributo das novas tecnologias para a Literacia 
em Saúde do doente e cuidador no âmbito da 
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Contributo das tecnologias na literacia em saúde 

A presença das novas tecnologias na saúde é uma realidade inquestionável na 
atualidade. 
O utente enquanto cidadão consumidor de serviços de saúde desempenha um papel 
preponderante na procura e gestão de cuidados de saúde. Esta realidade está a 
impulsionar e a acelerar o ritmo das mudanças no setor da saúde, exigindo cuidados 
redobrados neste processo de saúde à distância (Vaz de Almeida, Coelho, Martins & 
Guarda, 2021). As necessidades e exigências do cidadão estimulam a promoção e a 
inovação de novos produtos, serviços e modelos de prestação de cuidados de saúde. 
As preferências e expectativas do cidadão promovem novos tipos de interação 
entre profissionais de saúde e utentes, com base em soluções digitais e modelos de 
prestação de cuidados centrados no utente enquanto consumidor desses mesmos 
cuidados (Global Health Care, 2021).
Segundo a DGS (2020), a tecnologia proporciona uma ajuda crucial ao utente permitindo-
lhe acompanhar, gerir e monitorizar mais eficazmente a sua saúde, transformando 
a atual prestação de saúde numa experiência de saúde holística e personalizada. 
A tecnologia pode ajudar o consumidor a acompanhar, gerir e monitorizar mais 
eficazmente a sua saúde. A partilha e interoperabilidade dos dados pode acelerar 
e melhorar significativamente a prestação de cuidados de saúde, salvaguardando a 
segurança e confiança dos cidadãos (Plano Estratégico Nacional para a Telessaúde 
2019-2022)
No que concerne à segurança e confiança dos cidadãos na partilha de dados, cabe 
às organizações demonstrar fiabilidade, transparência e ética na forma como operam 
estes dados. Em 2015, o Decreto-Lei n.º 97/2015 de 1 de junho, procede à criação 
do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde e muito recentemente a 
Comissão Europeia apresenta a Proposta de Regulação para a Inteligência Artificial 
(12 de Junho de 2021).
Parece ser consensual que as tecnologias da informação representam uma alternativa 
promissora para utentes e prestadores, para a redução dos custos, para a equidade no 
acesso e para a melhoria dos serviços de saúde (The Economist, 2018). 
O uso de aplicativos nos telemóveis e aparelhos para monitorizar doenças crónicas, 
como diabetes e as doenças cardíacas, permite alertar os utentes da necessidade de 
providenciar ajuda, antes que a situação se agudize. Estes são alguns dos exemplos 
mais simples de como as tecnologias podem ser um preditor de qualidade nos 
cuidados de saúde.
Progressivamente os utentes assumirão o controlo e conhecimento sobre sua própria 
saúde, o que permitirá melhorar a prevenção de agudizações e a redução do recurso 
aos serviços de urgência. Os aplicativos também podem estimular atitudes mais 
saudáveis, em termos de avaliação de sintomas, alimentação e de exercícios, atuando 
na prevenção de doenças e condições crónicas de saúde (Kieserman, 2021).

Contributo das novas tecnologias para a Literacia 
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A tecnologia pode ser ainda mais promissora por ser desenvolvida a partir da enorme 
e crescente disponibilidade de informação sobre doenças e doentes. O uso e a partilha 
dos registos clínicos dos doentes são peças-chave da interoperabilidade, tão desejada 
pelos utilizadores dos Sistemas de Informação em Saúde. Paralelamente, o acesso 
total do utente a esses registos e a possibilidade de partilhá-los com os profissionais 
da sua confiança, pode ser uma grande ferramenta para a redução nos custos dos 
cuidados com a saúde.

Aplicações da tecnologia 

Existem três tecnologias que estão a desempenhar um papel cada vez mais importante 
no processo de modernização do sistema de saúde: computação em nuvem, 
Inteligência Artificial (IA) e prestação de cuidados virtuais.
Uma das grandes promessas da IA é a realização de uma experiência pessoal, através 
da personalização do atendimento e dos cuidados (Bessa, 2019).
A Inteligência Artificial surge como uma forma de aproximar o tratamento hospitalar 
do doente, através da humanização das opções de contacto com o doente, permitindo 
que esteja acompanhado 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante todo o ano. 
Todas estas opções tornam o processo mais interessante para o doente e mais fácil 
e eficaz para o hospital. 
Através da programação computacional, a IA permite a inclusão de competências 
humanas, como a capacidade de conhecimento profundo, de justificar, de resolver 
problemas, de aprender e de planear (McCarthy, 2007). A IA tem a capacidade de 
perceber estímulos de som, voz e imagem, assim como compreender linguagem 
natural e informação e ainda, consegue agir consoante os estímulos que perceciona 
(Accenture, 2017). A IA permite o aumento da eficiência, do rigor, a capacidade de estar 
presente e monitorizar 24/7, conduzindo à redução de riscos e à oferta de serviços 
inovadores que alavancam a experiência do doente (Kumar & Balaramachandran, 
2018).
O uso da IA está associado à segurança e facilidade de utilização. Assim, verifica-se 
um melhor acompanhamento e doentes mais felizes. A Ignite (2020) é uma empresa 
especializada no fornecimento de soluções personalizadas para organizações de 
todo o mundo. A 20 de maio de 2020, no seu site era disponibilizado um conjunto 
de soluções que englobam a aplicação de IA, sendo esta a base para a definição das 
dez tipologias de tecnologia que poderão incorporar a IA na gestão de relação com o 
doente. As tecnologias com IA selecionadas destinam-se ao doente, beneficiando os 
processos externos. Assistentes virtuais e Chatbots, entre outras soluções, baseados 
na tecnologia da IA são considerados um ótimo funcionário, visto que conseguem 
trabalhar e responder rapidamente, a baixo custo (Haaramo, 2018). (Quadro 1).
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Quadro 1. Descrição das tecnologias com IA aplicadas à saúde.
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Fonte: Baseado na empresa IGNITE (2018)

Também existem tecnologias que beneficiam os processos internos da gestão 
hospitalar, sendo elas destinadas aos processos organizacionais. A Inteligência 
Artificial permite a descrição automatizada e dinâmica do estado de saúde dos 
doentes, análises preditivas, entre as quais a previsão de possíveis doenças, uma 
eficiente gestão de dados e reforço da cibersegurança, uma melhor gestão de stocks 
e inventário, permitindo a automatização dos pedidos e uma melhor gestão das 
consultas, exames e acompanhamento.
No entanto, os doentes têm a sua opinião dividida relativamente à utilização da IA 
por parte dos hospitais. A interação entre o doente e a tecnologia ainda está numa 
fase inicial em que o contacto é fraco, sobretudo no que respeita a uma faixa etária 
mais idosa. Há alguns desafios a enfrentar, e que têm a ver com os receios do doente 
(Figura 3).
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Figura 3. Alguns receios dos doentes quanto à IA

Fonte: Elaboração própria, baseado em Vaz de Almeida et al, (2021).

Por outro lado, o público mais jovem consegue reconhecer os benefícios da tecnologia 
e pretende experimentá-la (Genpact, 2017). Otutro fator relevante na intenção de 
utilização de IA é a familiarização com a tecnologia; como tal, os potenciais utilizadores 
devem ter uma experiência de contacto direto e informado com a tecnologia, de forma 
que possam formular uma opinião e atitude própria (Belanche et al., 2019). 
No intuito de contribuir para uma relação de confiança e eticamente estável, está a 
ser desenvolvida regulamentação que controla o comportamento do homem e da 
máquina inteligente, privilegiando a segurança da privacidade dos dados (Comissão 
Europeia, 2020).

Unidade Hospitalização Domiciliária no CHPVVC

A UHD (Unidade de Hospitalização Domiciliária), centrada no doente e nas famílias/
cuidadores, é um modelo de assistência hospitalar que se carateriza pela prestação 
de cuidados no domicílio a doentes que cumpram os critérios clínicos, sociais e 
geográficos estabelecidos. Assenta em 5 princípios fundamentais: voluntariedade 
na aceitação do modelo, igualdade de direitos e deveres do doente, equivalência 
de qualidade na prestação dos cuidados, rigor na admissão de doentes e no seu 
seguimento clínico, e humanização de serviços e valorização do papel da família 
(Norma DGS nº020/2018).  (Figura 4).
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Figura 4. Hospitalização Domiciliária: critérios e condições

Fonte: Elaboração própria

A hospitalização domiciliária procura contribuir para um hospital sem “muros” (SPMI, 
2019), garantindo mais e melhores acessos aos cuidados de saúde, promovendo a 
redução das complicações inerentes ao internamento convencional (como as quedas 
ou infeções), criando ainda um entorno psicológico mais favorável ao doente durante 
o período de tratamento, e valorizando o papel da família/cuidador, prevenindo a 
rejeição, o abandono e a institucionalização.
A equipa da hospitalização domiciliária do CHPVVC é composta por médicos e 
enfermeiros que, em articulação com outros profissionais nomeadamente assistentes 
sociais e nutricionistas, garantem uma prestação de cuidados de forma contínua e 
coordenada 24h por dia e sete dias por semana. Para que isto aconteça é imprescindível 
que se estabeleça um forte compromisso entre profissionais, o doente e cuidadores, 
onde cada um assume o papel que lhe é atribuído.
Cabe aos profissionais da equipa assegurar todos os cuidados a nível hospitalar e 
disponibilizar os meios necessários para o cumprimento do plano de cuidados.
Ao doente cabe o seu cumprimento, bem como a vigilância do seu estado de saúde e 
respetiva comunicação do mesmo à equipa de saúde. O papel do cuidador traduz-se 
na substituição do doente no seu papel, caso seja necessário, bem como na execução 
dos cuidados básicos ao mesmo.
Na admissão é fornecida toda a informação disponível e assinado consentimento 
informado. É formulado e proposto ao doente e cuidador um plano terapêutico que 
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Figura 5 - Interação Doente Cuidador

Fonte: Elaboração própria

deve ser aceite pelos mesmos. A partir desse momento são programadas visitas 
domiciliárias diárias para a prestação de cuidados de nível hospitalar. Apesar da 
presença física da equipa ser imprescindível, não é possível uma avaliação constante 
in loco, devido às distâncias que é necessário percorrer até ao domicílio do doente. 
Neste sentido são facultados os aparelhos necessários para vigilância de sinais vitais 
e um número de telefone através do qual poderão manter o contacto com a equipa 
prestadora e cuidados sempre que necessitem ou desejem.
Durante o internamento e na alta a Unidade de Hospitalização Domiciliária articula-se 
com os cuidados de saúde primários e/ou rede nacional de cuidados integrados de 
forma a garantir a continuidade de cuidados.

Segundo a DGS (2019), no Manual de Boas Práticas Literacia em saúde – Capacitação 
dos Profissionais de Saúde, as pessoas pretendem obter cada vez mais informação e 
maior interação com os profissionais de saúde, abandonando o papel de beneficiários 
passivos de instruções técnicas, tendo uma participação ativa no processo de 
aprendizagem e no estabelecimento de objetivos. Assim nesta modalidade de 
internamento adequa-se o plano de cuidados ao doente/cuidador, capacitando-se 
os mesmos para a sua execução, com tomada de decisões ajustadas à sua saúde, 
através de um processo de comunicação “feito à medida” em diferentes contextos.
O doente/cuidador torna-se o foco da atenção do profissional de saúde e sendo 
um serviço de assistência de 24h, embora muitas vezes não presencial, as novas 
tecnologias são um meio de se ir ao encontro das necessidades do doente/cuidador 
em tempo real.
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Quadro 2. Categorias de população com baixa literacia em saúde.

Fonte: Baseado em Espanha, Avila e Mendes (2016); IRJ (2021)

O telemóvel, o computador, o Tablet com acesso à internet, e-mail, videochamada 
são importantes meios auxiliares para a nossa atuação e torna-se imperativo termos 
disponíveis aparelhos de autovigilância com acesso remoto.
Perspetivando o futuro, a IA através da enfermeira virtual, pode para além de transmitir 
o conhecimento necessário, questionar e criar uma relação integrada de empatia, de 
inclusão, permitindo um acesso sem dificuldades a todas as faixas etárias e atuando 
como meio facilitador da literacia em saúde.

Proposta de inovação tecnológica para a UHD

O atual boom de tecnologias em ascensão na área da saúde requer um plano integrado 
não só por parte dos profissionais, mas envolvendo o nosso sujeito, o utilizador dos 
cuidados de saúde.
Seguindo o estudo de Espanha, Avila e Mendes (2016), o Instituto Ricardo Jorge (2021), 
volta a identificar, um conjunto de grupos muito vulneráveis no campo da literacia 
em saúde na sociedade portuguesa, em que mais de 60% dos indivíduos registam 
níveis de literacia limitados – “problemático” ou “inadequado, pelo que deve ser dada 
particular atenção em termos das políticas públicas de promoção da literacia em 
saúde, podendo ser observado no quadro 2.

Paralelamente, apresentam-se alguns resultados da realidade da UHD CHPVVC, 
referentes ao total de doentes com alta da UHD, durante o primeiro semestre de 2021, 
que apesar de escassos, podem ser trabalhados com instrumentos de avaliação da 
literacia em saúde. O questionário de “Avaliação de Satisfação do Utente ou Cuidador 
Familiar” do CHPVVC, nomeadamente na dimensão do atendimento, pretende ser um 
ponto de partida para a aplicação do questionário de avaliação da literacia em saúde, 
com o objetivo de envolver e de identificar, entre outras, quais as tecnologias sensíveis 
às capacidades de utilização pelos doentes da Hospitalização Domiciliária. Para tal 
foram selecionados alguns dados dos relatórios atuais da UHD (Quadro 3).
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Quadro 3. Caracterização do doente em hospitalização domiciliária.

Fonte: Elaboração própria

Após esse diagnóstico pretende-se criar soluções que permitam aos profissionais de 
saúde acompanhar os doentes em contexto domiciliário e gerir de forma rápida e 
eficaz os cuidados.
Embora a tendência dos atuais paradigmas de cuidados, em que os utentes e seus 
prestadores de cuidados são cada vez mais ativos no processo de tomada de decisão 
em saúde e cada vez mais responsáveis pela mesma, torna-se importante, pensar nas 
soluções de saúde destinadas aos mesmos.
Para tal, os softwares de saúde devem possuir ferramentas que suportem não só as 
necessidades para o acompanhamento e a gestão de indicadores indispensáveis na 
viabilidade destes projetos, como por exemplo, acompanhar a qualidade dos cuidados 
no domicílio, avaliar o desempenho do internamento no domicílio e garantir a eficiência 
e viabilidade financeira.

Propostas para melhoria da hospitalização domiciliária

Prevê-se que a implementação de um software completo com destino a acompanhar 
as atividades da hospitalização domiciliária, melhore a prestação de serviços de saúde 
com eficácia e resultados positivos para o doente, sua família, profissionais de saúde 
e hospital.
Uma solução desenvolvida para profissionais de saúde, com o objetivo de visualizar 
o percurso do utente dentro da unidade de hospitalização domiciliária, - Pegada do 
Utente -, monitorizar indicadores de saúde, facilitar o planeamento dos cuidados e 
facilitar o registo clínico. Não obstante, esta solução deverá ter uma vertente para o 
utente e/ou prestador de cuidados, no sentido de incentivar a participação ativa neste 
processo, permitir o follow-up mais efetivo, reduzir a sobrecarga emocional e dar 
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suporte aos mesmos. Para além disso, deverá ter um módulo de gestão, que permite 
o acompanhamento dos indicadores de qualidade e desempenho. Podemos avaliar os 
benefícios deste sistema no quadro 4.

Quadro 4. Benefícios do sistema de IA em Hospitalização domiciliária

Fonte: Elaboração própria
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No quadro 5 podemos vislumbrar as funcionalidades técnicas de um sistema apoiado 
no virtual.

Quadro 5. As funcionalidades técnicas da IA na hospitalização domiciliária.

Fonte: Elaboração própria

Quadro 6. Resultados de um sistema de IA na hospitalização domiciliária

Fonte: Elaboração própria

No quadro 6 são elencados os resultados do sistema de IA em Hospitalização 
domiciliária.
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Conclusão

Sendo a saúde um dos domínios fundamentais na avaliação da qualidade de vida 
torna-se cada vez mais premente mudarmos o paradigma da tradicional assistência 
em saúde e passar a valorizar mais os aspetos culturais, sociais e subjetivos que 
norteiam o processo de saúde/doença. 
É necessário que a atuação dos profissionais de saúde seja baseada nos contextos do 
utente/ cuidador no sentido de promover a autonomia e a qualidade das interações. 
Por este motivo a hospitalização domiciliária é uma das estratégias ideais que 
asseguram o compromisso dos cuidados com a satisfação e a qualidade para o 
doente, família, e para os profissionais de saúde.
Aproveitar as novas tecnologias para divulgação de conteúdos em saúde, bem como 
para aproximar doente/cuidador e profissionais de saúde no processo terapêutico 
torna-se fundamental. 
O envelhecimento da população torna este processo mais difícil, visto que esta faixa 
etária não é tão recetiva as novas tecnologias, porém é um verdadeiro desafio que 
deve ser tido em conta, e por isso urge incluir os cuidadores em todo o processo de 
mudança e de investimentos nestes novos caminhos.
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Benefícios da Literacia em 
Saúde na Capacitação após a 
Alta Hospitalar:
A relação de confiança 
do enfermeiro com o doente e o cuidador

M a r i a  G o r e t t i  P e r e i r a  d e  O l i v e i r a
E n f e r m e i r a  G e s t o r a  n o  S e r v i ç o  d e  M e d i c i n a  H o m e n s
G l ó r i a  M a r i a  D i a s  A l m e i d a ,
E n f e r m e i r a  G e s t o r a  n o  S e r v i ç o  d e  M e d i c i n a  M u l h e r e s

“Se der um peixe a um homem, ele alimenta-se uma única vez, se o ensinar a 
pescar, ele alimentar-se-á para o resto da vida”.

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                  Kuan Tzer

A literacia é fundamental no processo de autoformação quer do profissional, quer do 
utente e cuidador. 
Compreende-se que para além da prevenção primária, secundária e do tratamento, 
na fase aguda, a reabilitação do utente é uma fase determinante na sua recuperação 
física, psicológica e integração familiar, o que leva à diminuição dos custos que as 
diversas incapacidades têm na sociedade.
Para oferecer uma resposta, que tivesse em conta esta transição do doente dos 
cuidados hospitalares para o seu domicílio, criou-se e implementou-se, no serviço de 
internamento de Medicina, um Programa de Planeamento de Alta Hospitalar (PPAH) 
(2009), que tem como objetivos: evitar a institucionalização; reduzir o tempo de 
internamento; minimizar os riscos de readmissão; contribuir para a continuidade de 
cuidados; facilitar a integração sócio-familiar; articular com os cuidados de saúde 
primários; proporcionar maior personalização no atendimento do doente e família; 
promover nos indivíduos o máximo de independência e autonomia possível no seu 
meio.
O planeamento de alta é um processo com uma prática realizada e valorizada desde 
há muito no CHPVVC, entendendo-se que a preparação da alta deve ter início logo nos 
primeiros momentos do internamento.
Para se obterem os melhores resultados no planeamento da alta, na perspetiva de 
Petronilho (2007), o mesmo deverá iniciar-se no momento de admissão hospitalar.
Inicia-se assim, o mais cedo possível, preferencialmente desde a data de admissão no 
internamento onde se faz também, e se for necessária, a sinalização/referenciação 
respetiva para a Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI), em articulação 
com a Equipa de Gestão de Altas do Centro Hospitalar. Neste caso e porque a 
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ocorrência é frequente destacamos que esta identificação precoce para a RNCCI, nas 
primeiras 48 horas após o Internamento, é realizada para o doente que integra os 
seguintes critérios: Idosos (≥80 anos) em situação de fragilidade; doenças crónicas; 
necessidades de continuidade de cuidados no domicílio; necessidade de atenção 
e tratamentos complexos; cuidados paliativos e necessidades de ensino doente/
cuidadores. Sendo a população alvo destes cuidados, sobretudo, uma população 
constituída por pessoas idosas, estas pertencem ao grupo muito vulnerável, com 
baixa literacia em saúde, (Espanha, Ávila & Mendes, 2016), na grande maioria das 
vezes também os seus cuidadores, pelo que se impõe ainda um maior cuidado neste 
processo de alta.

A importância do planeamento da alta hospitalar para o 
empoderamento do indivíduo

O planeamento de alta, segundo Lopes (2017), representa o conjunto de atividades 
ao longo do internamento, que facilita a transferência adequada e em tempo útil do 
doente, de uma instituição para outra instituição, ou para a comunidade, e assegura a 
continuidade de prestação de cuidados.  
Segundo a DGS (2004), um bom planeamento de altas Hospitalares é essencial, não só 
para reduzir o tempo de internamento e o número de readmissões, mas também para 
garantir o sucesso da reintegração de doentes e das suas famílias na comunidade.
À luz de vários autores, (Lopes et al, 2010; Pereira & Petronilho, 2018), entende-se que 
o planeamento atempado da alta permite preparar adequadamente o doente e o seu 
cuidador / família ou encaminhar para outras respostas da comunidade, promovendo 
a continuidade de cuidados e garantindo as condições necessárias para desenvolver, 
ao máximo, o potencial de recuperação, a reabilitação e reinserção (Figura 1).

Benefícios da Literacia em Saúde na Capacitação 
após a Alta Hospitalar:
A relação de confiança do enfermeiro com o doente e o cuidador

Figura 1. Benefícios do planeamento da alta hospitalar

Fonte: Elaboração própria baseado em Lopes et al, (2010); Pereira & Petronilho, 2018.
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No âmbito deste processo de planeamento de alta, o envolvimento do utente e do 
cuidador no uso da Informação é central para a prevenção de complicações e para 
uma melhor qualidade de vida do doente. Daí que, “fazê-los participar desse processo 
é alavancar o processo de maior empoderamento das pessoas” (Vaz de Almeida, 
2012, p.153).
O termo empoderamento é designado pela OMS (2001), citado por Ramos (2007), 
como um processo contínuo, no qual o individuo e/ou comunidades adquirem e 
ganham confiança, autoestima, compreensão e poder necessários para articular os 
seus interesses, seguros que essas ações são tomadas para as próprias pessoas 
se prepararem e, mais largamente, ganharem controlo das suas vidas. Este 
empoderamento do Utente/PC no processo de Planeamento de Alta contribui para 
uma sociedade mais ativa e consciente.
De acordo com Small, Bower, Chew-Graham, et al. (2013), o empoderamento é um 
estado psicológico, que ocorre como resultado de uma comunicação eficaz nos 
cuidados de saúde, e que atua como um determinante da consequente participação e 
autogestão (p. 2).
A capacitação do doente é vista por profissionais e organizações de saúde e sistema 
como um mecanismo para ajudar estes pacientes a gerirem melhor a sua saúde para 
alcançar melhores resultados (Small et al. 2013).
Neste estudo (Small et al, 2013, p.7), os doentes descrevem o empoderamento em 
cinco dimensões: 1) identidade; 2) conhecimento; 3) compreensão; 4) controlo pessoal; 
5) tomada de decisão pessoal. Estas dimensões estão ligadas ao empoderamento 
individual e a uma boa articulação com o sistema de saúde, para melhor acesso, 
utilização e compreensão da informação e condutas ou comportamentos de saúde, 
num nível mais elevado de literacia em saúde e de melhores resultados de saúde no 
seu ciclo de vida (Sørensen et al, 2012).
De acordo com Ramos (2007), o empoderamento surge como um processo educacional 
desenvolvido para auxiliar as pessoas a desenvolverem saberes, competências e um 
determinado grau de autoconhecimento, que são necessários para assumirem, de 
uma forma efetiva, as responsabilidades nas decisões relacionadas com as próprias. 
Ramos (2007) faz referência às três dimensões do empoderamento em contexto 
clínico (Figura 2).

Benefícios da Literacia em Saúde na Capacitação 
após a Alta Hospitalar:
A relação de confiança do enfermeiro com o doente e o cuidador
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Figura 2. Dimensões do Empoderamento:

Fonte: Elaboração própria baseado em Ramos (2007); Small et al. (2013).

No processo de capacitação, empoderamento e garantia de uma boa alta hospitalar, é 
importante o enfermeiro/a relacionar-se com o doente e com o prestador de cuidados 
ou cuidador, numa relação que se deseja empática, de confiança, colaborativa, 
construída e efetiva, num processo contínuo e ativo que envolve várias dimensões do 
acolher, capacitar, compreender e encaminhar (Almeida, 2016).
Tal como descrito na Taxonomia de Domínios de Aprendizagem de Bloom, criada 
em 1956, pelo psicólogo Benjamin Bloom, para promover formas mais elevadas 
de pensamento na educação, é importante que o enfermeiro estabeleça uma 
dinâmica, como uma “dança límbica”, que integra os vários momentos cognitivos da 
aprendizagem. São estes momentos de interação enfermeiro – doente – cuidador 
que envolvem, do processo mais simples ao mais complexo, a facilitação e eficácia 
do acesso à informação e conhecimento, à garantia da necessária memorização e 
recordação, que leva depois a uma melhor compreensão, para que - no seu domicílio - 
o doente, o cuidador e a família consigam aplicar, analisar e avaliar o processo de cura 
e de reabilitação do doente.

E é este processo sequencial, de passo a passo, explicado, claro e acessível, do mais 
simples ao mais complexo, que se pretende na transmissão das indicações de alta 
hospitalar. Estes passos procedimentais visam assim capacitar o doente e o cuidador 
aquando das sessões de ensino no âmbito do PPAH, momento crucial que antecede a 
saída do doente do ambiente hospitalar.

Benefícios da Literacia em Saúde na Capacitação 
após a Alta Hospitalar:
A relação de confiança do enfermeiro com o doente e o cuidador
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Consideramos, neste processo, alguns passos-chave, que se prendem com a 
correta compreensão para a ação mais eficaz do doente e do seu cuidador e que 
são os seguintes:  necessidade essencial de se esclarecerem dúvidas; estimular a 
participação através de um diálogo claro, acessível, positivo (Vaz de Almeida, 2021) 
e empático; mostrar disponibilidade física e psicológica, atendendo ao estado 
emocional do doente e do seu cuidador; acompanhar o doente e o seu cuidador na 
evolução da compreensão do processo de alta e da necessidade de ter de tomar 
decisões fora do ambiente hospitalar; mostrar suporte da equipa hospitalar, mesmo 
depois da alta; garantir um laço efetivo de compromisso e de confiança com o doente. 
Ao capacitar os participantes – Doente e Cuidador - neste processo de saúde 
aquando do Programa de Planeamento de Alta Hospitalar, nas suas diversas 
vertentes de promoção, prevenção e reabilitação, permite-se um reforço da confiança, 
conhecimentos e capacidades (Figura 3).

Figura 3. Passos-chave da preparação para a alta hospitalar

Fonte: Elaboração própria

A continuidade dos cuidados na fundamentação da alta hospitalar

Podemos considerar a continuidade e cuidados como um circuito de ligação e 
comunicação apropriados e permanentes entre as diferentes instituições prestadoras 
de cuidados, de tal forma que a pessoa tenha assistência contínua, o que permite 
que o Centro de Saúde, Hospital e Domicílio sejam um triângulo que una o utente e 
a equipa e, assim, os cuidados podem ser adequados de modo contínuo, integrado e 
organizado. 
De referir ainda que a continuidade de cuidados plasmada neste PPAH é também 
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um direito dos doentes, como refere a Carta dos Direitos do Doente Internado (DGS, 
2009) do Ministério da Saúde e um desafio para os enfermeiros, sobretudo porque 
assistimos ao envelhecimento acelerado da população, associado ao envelhecimento 
dos cuidadores e, ainda, às fragilidades económicas das famílias.
Neste PPAH, é importante, a utilização do Método de Enfermeiro de Referência, que 
para além de ser uma metodologia científica de trabalho, preconizada pela Ordem 
dos Enfermeiros (2013), como forma de organização de cuidados, em muito contribui 
para que a continuidade de cuidados integrais sejam uma realidade, já que o mesmo 
enfermeiro é o responsável desde a admissão até à alta. Este método de trabalho 
permite a otimização do cuidado multidisciplinar e a maior satisfação do doente/
prestador de cuidados, que identifica bem a sua enfermeira.
Outra estratégia utilizada neste PPAH é a Sistematização de Sessões de Ensino/
Capacitação do utente / PC (Quadro I). 
Com esta Sistematização do Ensino/Capacitação pretende-se, essencialmente: 1) 
detetar problemas de saúde ou situações geradoras dos mesmos; 2) proporcionar 
ensino sobre cuidados, incluindo de enfermagem de reabilitação; 3) orientar um ou 
mais membros da família para a prestação de cuidados; 4) ensinar o auto-cuidado; 
5) avaliar os cuidados delegados ao utente/cuidador; 6) colher informação sobre 
condições sócio-económicas e avaliar condições habitacionais; 7) propor alterações 
que facilitem a independência; 8) ajudar os doentes/família a viverem melhor com 
a doença, utilizando os recursos disponíveis. Neste programa, intervém, quer o 
enfermeiro especialista de reabilitação, quer o enfermeiro de cuidados gerais.

As etapas deste Programa de Planeamento de Alta Hospitalar são as seguintes, 
observadas no Quadro 1.

Quadro 1. Etapas do Programa de Planeamento de Alta Hospitalar

Fonte: Elaboração própria
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Do Planeamento dos cuidados ao utente/cuidador, para além de se realizarem 
diariamente ao utente e nos momentos de visita ao cuidador, realizam-se, no mínimo, 
três sessões. Estas sessões são planeadas de acordo com a disponibilidade do 
cuidador (Quadro 2).

Quadro 2 – Sessões para capacitação do doente e cuidador no planeamento de alta

Fonte: Elaboração própria
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O planeamento de alta é, na verdade, um processo organizado e multidisciplinar que 
permite que no momento da Alta Hospitalar tudo esteja preparado para que ocorra a 
continuidade dos cuidados necessária (Petronilho, 2007).
Varela e Rola (2000) sugerem qualidade da comunicação, assim como articulação entre 
os níveis de cuidados de saúde para o seguimento dos doentes após a alta, bem como 
a relevância de, aquando da alta, ter informação clínica. Estes autores (Varela & Rola, 
2000) referem que é importante integrar os requisitos da Nota de Alta no dia da saída 
do doente do serviço tais como: 1) avaliação médica (plano de cuidados médicos); 
2) avaliação de enfermagem (plano de cuidados de enfermagem);3) avaliação social 
e trâmites em processo; 4) programação das consultas e exames a realizar após a 
alta; 5) identificação do médico, enfermeiro e assistente social responsáveis pela 
avaliação.
Refere ainda o SPMS:

Da informação a comunicar, nesta norma técnica, a informação das notas de alta 
estruturadas com os dados a serem comunicados, será efetuada de forma unidirecional, 
partindo da aplicação hospitalar de registo clínico para o RSE. (SPMS, 2019). Neste 
sentido, o Programa de Planeamento de Alta Hospitalar (PPAH) do CHPVVC vai mais 
além.
Suportados, também, no Manual de Planeamento de Gestão de Altas (RNCCI, 2006, p. 
4) que explicitamente sublinha que é preciso “ (…) garantir a existência de um programa 
atempado e integrador dos cuidados necessários no local adequado, para assegurar a 
máxima independência do doente (…)”, também o  PPAH do CHPVVC, implementado 
no Serviço de Medicina, torna extensível o cuidado do doente, para além do ambiente 
hospitalar, através do desenvolvimento de competências, não apenas do doente 
como do seu cuidador, de forma bidirecional, baseada numa comunicação direta, 
personalizada, geradora de confiança e de compromisso.
Face ao anteriormente exposto, acreditamos que a literacia em saúde e capacitação 
dos profissionais de saúde em que se adquirem competências comunicacionais, tal 
como no modelo de comunicação em saúde ACP (Assertividade, Clareza e Positividade) 

 Na “Norma técnica para disponibilização de notas de alta estruturadas 
no Registo de Saúde Eletrónico (RSE) a partir dos sistemas hospitalares de re-
gisto clínico as notas de alta do internamento, regulamentadas pelo Despacho 
N.º 2784/2013 e implementadas na totalidade do SNS, constituem um impor-
tante instrumento de apoio à continuidade dos cuidados de saúde ao utente, 
nomeadamente na fronteira entre o âmbito hospitalar e o âmbito dos cuidados 
de saúde primários. Deste modo, importa facilitar o acesso a este importante 
instrumento de partilha de informação de registo clínico, e não apenas referen-
te ao módulo de internamento, mas extensível a todos os âmbitos de acompan-
hamento hospitalar do utente: consulta externa, hospital de dia, bloco operató-
rio e urgências” (SPMS,2019, p. 4).

Benefícios da Literacia em Saúde na Capacitação 
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de Vaz de Almeida (2018, 2020 a), b), c), em muito contribui na preparação destes 
profissionais que desenvolvem este PPAH, no Serviço de internamento de Medicina 
do CHPVVC.
Adotando este modelo de comunicação que usa as competências e comunicação em 
saúde de forma agregada e interdependente, permite-se que os profissionais de saúde 
fiquem mais habilitados a comunicar com os seus destinatários, promovendo uma 
melhor compreensão e tomada de decisão, e onde a relação enfermeiro e doente se 
torna mais compreensiva, participativa e positiva.
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Comunicação nos cuidados 
paliativos: passos para uma 
maior humanização e literacia 
em saúde da pessoa em fim de 
vida e do seu cuidador

E u n i c e  S c h a c h t ,  A s s i s t e n t e  S o c i a l
E v a n g e l i n a  D i a s ,  M é d i c a
F r a n c i s c a  C u n h a ,  P s i c ó l o g a
J o a n a  G o n ç a l v e s ,  M é d i c a  ( C o o r d e n a ç ã o  M é d i c a )
M a r i a  A n t ó n i a  R o d r i g u e s ,  E n f e r m e i r a     
L u í s  M i l h e i r o  d a  C o s t a ,  M é d i c o 
P a u l a  M a r i a  L o p e s  d a  S i l v a ,  A s s i s t e n t e  S o c i a l
Z u l m i r a  P e i x o t o ,  E n f e r m e i r a  E s p e c i a l i s t a ,  C o o r d e n a d o r a  d a  E I H S C P

Resumo: A comunicação é uma mais-valia e recurso estruturante da missão 
do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde (CHPVVC), e a Equipa Intra-
Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) vai ao encontro da satisfação 
das necessidades manifestadas pelos doentes que carecem de cuidados paliativos, 
que, diariamente, chegam ao CHPVVC. 
Oferecendo à população um conjunto de serviços e recursos com formação 
especializada,  o Centro Hospitalar investe no capital humano da equipa, tendo como 
elementos centrais o doente, o seu cuidador e família. Esta estratégia de abordagem 
holística, com o apoio do profissional de saúde, que gere e guia nos principais passos 
do doente, representa uma resposta inclusiva, sem condicionamentos formais, 
dinâmica e adaptável, enquanto espaço acolhedor de sofrimento e provação

O Valor da Vida

                                         "Aquele que não se ocupa em nascer, ocupa-se em morrer."
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                               Bob Dylan

Muitos estudos no âmbito dos Cuidados Paliativos destacam a evidência da morte 
como processo natural do ciclo de vida para induzir uma melhor aceitação do 
sofrimento, tão inevitável quanto tremendo (Arantes, 2019; Neto, 2010).
Esta forma provocadora de olhar a vida como a sua antítese, ou seja, um longo 
processo de desgaste simbiótico que tende para o fim desde o seu início, tem a 
vantagem de nos despertar a consciência, materializando o valor da vida como algo 
que tende a terminar. Esta perspetiva que olha a vida simbolicamente a partir do fim, 
não dispensa o design que melhor permite a entrada de um ponto de luz essencial na 
responsabilidade de vivermos.
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Chamemos a este ponto de Luz, Tempo. 
Quando assumimos a missão de cuidar é fundamental olharmos para o tempo do 
outro como um tempo de vida e intercetar razões que o possam fazer sentir viver 
até ao fim, a sua vida plena. Intercetando como? Na relação face a face, onde, como 
defende Schutz (1979) “os parceiros estão conscientes um do outro e participam 
simpaticamente das vidas um do outro, não importa quão curta seja a sua duração” 
(p. 182).
Deixemos a morte em suspenso na porta de saída da vida, uma porta que porventura 
abra metafisicamente o caminho para a transcendência e, quiçá, novas formas de 
vida. Mas, que até lá, nos baste a consciência do Tempo, como tempo de vida que se 
gasta bem ou mal, mas gasto nas nossas últimas escolhas, e que estas possam ser 
reveladoras da nossa essência de vida até ao último suspiro. Suspiro de vida, porque 
na morte não se respira.
As “doenças terminais requerem assim, uma terapia holística que cobre os aspetos 
biopsicossociais, e pode ser encontrada na terapia paliativa” (Shatri, Putranto, Irawan, 
et al, 2019, p. 151).

O valor do tempo

Quanto tempo tem de vida? É uma interrogação espontânea e frequente que nos 
colocamos ao observarmos um ser humano nos primeiros e últimos contactos com 
a vida. Choramos ao chegar e ao partir. Outros choram connosco e por nós quando a 
partida é anunciada.
 
                                                                                  “No meio do caminho tinha uma pedra
                                                                                           Tinha uma pedra no meio do caminho”
                                                                                                         Carlos Drummond de Andrade 

No final do caminho, a “nossa” pedra (lápide) assinala, entre duas datas, o nosso 
percurso, a nossa viagem, mas sobretudo o nosso contacto com a vida, esse dia curto 
ou longo, mas efémero.
Quanto tempo vale uma hora de agonia e sofrimento interminável? E quanto tempo 
dura exatamente a mesma hora, se for de puro extâse e felicidade? 
A espera por uma  consulta pode originar um tempo de sofrimento (Alarcon-Ruiz ,  
Heredia & Taype-Rondan, 2019), podemos sofrer futilmente e “morrer” de angústia 
se esperarmos mais do que 15 minutos para uma consulta agendada. Esse mesmo 
tempo pode ser curto e insuficiente, se estivermos a segurar na mão do nosso familiar, 
quando a mesma sala de espera é a antecâmera de uma cirurgia de alta complexidade. 
Conseguir ver o fim da linha da vida pode representar o encontro com a única pedra 
capaz de quebrar os espelhos que ofuscam a limpidez da nossa essência e a partir 
desse encontro redifinir a trajetória de consumo do tempo que nos resta. 
Só desta forma se conseguem explicar as experiências vividas pela EIHSCP, quando 
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assiste à leveza que pode haver no remover de montanhas na ponta de um dedo, ou 
no poder de uma voz que religa continentes.
A dimensão existencial da vida, o valor da felicidade e sofrimento, alimentam a 
tríade que sustenta a viagem do Ser Humano na procura do seu lugar no mundo e na 
humanidade.
A abordagem da medicina paliativa acerca do Significado da Vida apresenta uma 
compreensão holística  um ser total e multidimensional que integra na sua unidade 
quatro componentes básicos: físico, mental, emocional e espiritual. 
Desta forma, servir os interesses das pessoas doentes com necessidades de cuidados 
paliativos não dispensa a construção de uma prática clínica representativa de uma 
nova forma de ser, sentir, pensar, estar e agir, não substituindo práticas vigentes, mas 
complementando-as. 
Como inovação, a abordagem paliativa implica uma ação técnica altamente 
especializada no controle de sintomas, justamente para permitir que o conforto da 
pessoa doente seja reconstrutor do seu espaço e do seu tempo, dando o enfoque 
nas suas necessidades emocionais e espirituais, bem como na dos seus familiares 
(Neto, 2006; Peixoto, 2000). É necessário que se permita a reflexão de um conjunto 
de questões, que poderiam anteiromente ser consideradas secundárias, possam ser 
vistas como imprescindíveis e que estão sintetizadas na figura 1).

Figura 1. Questões ontológicas sobre as necessidades das pessoas doentes

Fonte: Elaboração própria
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Tendo arreigada esta premissa, a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados 
Paliativos  afirma a sua ação vocacionada para a afirmação do valor da vida, intrínseco 
no testemunho biográfico de cada Ser Humano, único e irrepetível.

A equipa de cuidados paliativos do CHPVVC deseja que cada pessoa doente tenha  ao 
longo do seu processo de cuidados, momentos bem sucedidos consigo mesmo e com 
os seus familiares, para que se possam rever no pensamento de Clarice Lispector "A 
morte será meu maior acontecimento individual".

Cuidados Paliativos, surgimento, génese e tendências

Historicamente, a morte, enquanto processo de vida que requer cuidados de saúde 
especializados e uma área que necessita ser institucionalmente tratada, teve início no 
Reino Unido surgindo de um movimento preconizado por Mme Cicely Saunders e sua 
equipa em 1967. 
Este movimento – Hospice - , teve como inovação, a redefinição do conceito de cuidar 
através de dois elementos essenciais: o controlo efetivo da dor e outros sintomas 
que estejam presentes na fase avançada das doenças progressivas, e também a 
preocupação com os aspetos psicológicos, sociais e espirituais dos doentes e famílias, 
prolongando estes cuidados ao período do luto (Santos, 2016) 
A assunção deste conceito na Europa está profundamente ligada à necessidade de 
desacelerar as tendências de desumanização em cuidados de saúde, contextualizadas 
pelos avanços científicos e tecnológicos e a consequente modernização da medicina 
que vai sustentando a ilusão de pleno controlo sobre a doença (Silva, 2012)
Por outro lado, as profundas alterações demográficas, o aumento da esperança média 
de vida e consequentemente das doenças crónicas da população, tornam-se um 
assunto preocupante, dadas as repercussões ao nível social, económico e na saúde 
(Santos, 2016).
Este novo conceito foi o advento para a essência da filosofia e cultura da humanização 
dos cuidados de saúde no fim de vida, e que, alimentando movimentos sociais e 
políticos, contribuiu para o aparecimento do conceito atual de Cuidados Paliativos 
(CP), bem como para todas as questões na sua definição interligadas. A sustentação 
deste debate promete ser tão controversa quanto urgente.
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Em Portugal, de acordo com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos CP todas 
as pessoas com doenças crónicas, sem resposta à terapêutica de intuito curativo 
e com prognóstico de vida limitado são candidatas a CP, os cuidados paliativos 
são dispensados com base nas necessidades e não apenas no diagnóstico ou no 
prognóstico, pelo que podem ser introduzidos de forma estruturada em fases mais 
precoces da doença (qualquer que ela seja), mesmo quando outras terapêuticas, cuja 
finalidade é prolongar a vida, estejam a ser utilizadas. 
Para poderem ser prestados condignamente, os CP devem ser introduzidos o mais 
precocemente possível no curso de uma doença crónica e /ou grave que não responde 
ao tratamento curativo. (Doyle et al., 2004).
Atualmente a filosofia dos CP está largamente difundida, embora o acesso à prática 
dos mesmos de uma forma rigorosa seja ainda bastante diferente em todo o mundo, 
verificando-se também a nível nacional, assimetrias regionais.
Os principais fatores a ter em conta para avaliar a evolução dos Cuidados Paliativos 
são: a forma como estes cuidados são prestados (prestação generalizada ou não), 
por quem são prestados (tipo de serviços, composição e qualificação das equipas 
intervenientes), quem os financia, isto é, se são instituições públicas ou privadas 
(Santos, 2016).
Portugal conta com 10 460 000 habitantes e a esperança média de vida corresponde a 
80,37 anos (Santos, 2016). Estima-se que 72 299 a 85 923 doentes com necessidades 
destes cuidados. Segundo a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 95% 
dos doentes que usufruem de CP são doentes com cancro e não doentes com outras 
patologias terminais (Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 2016), deixando 
clara a visão de que temos um longo caminho a percorrer para que os CP possam ser 
um direito garantido para todos e não um privilégio só para alguns.

Cuidados Paliativos no CHPVVC: a emergência do futuro

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) do CHPVVC 
foi criada em 2015 para dar resposta às necessidades dos utentes internados da 
sua área de abrangência. Tem como finalidade prestar aconselhamento diferenciado 
e especializado em cuidados paliativos aos serviços do hospital, em regime de 
consultoria, orientando o plano individual de cuidados (PIC) do doente.
A equipa é de natureza multidisciplinar e é formada por 3 médicos de diferentes 
especialidades, duas enfermeiras especialistas, duas assistentes sociais graduadas 
e uma psicóloga graduada.
Sempre que necessário é solicitado apoio de outras áreas/especialidades, 
nomeadamente nutrição, medicina física e reabilitação, pneumologia, assistente 
espiritual, etc.
Tem a organização dos seus serviços direcionada em 2 eixos: a atividade assistencial 
a atividade não assistencial de acordo com o quadro 1.
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Quadro 1. Atividades: assistencial e não assistencial - o percurso semanal

Fonte: Elaboração própria

Os pontos fortes da atividade assistencial centram-se tanto no internamento como 
no ambulatório (Figura 2 e 3).

Figura 2. Pontos fortes da atividade assistencial no internamento

Fonte: Elaboração própria
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No Internamento: a discussão do Plano Individual de Cuidados com a equipa 
assistencial com base na observação e avaliação das pessoas doentes para as quais 
é pedida a sua colaboração.

Conferência Familiar – “CF” – Conta sempre que possível e justificável com a presença 
da própria pessoa doente, com os seus familiares de referência, com o maior número 
possível de profissionais da equipa. Pode também contar com representantes de 
serviços de apoio institucional, quando tal se afigura benéfico. É um momento da 
mais elevada importância para a pessoa doente e familiares. Através da escuta ativa, 
informação, esclarecimento e discussão, convergem sobre a “célula” - pessoa doente 
e cuidador, a análise de vulnerabilidades, potencialidades, acabando muitas vezes por 
ser um momento em que, logo ali ou logo após, tudo se decide.

No ambulatório: a consulta “aberta” – “CA”, Consulta Não Programada – em que 
se disponibiliza uma “consulta aberta” diária mediante pedido e disponibilidade 
de transporte. Destina-se a avaliação de situações de agudização e descontrolo 
sintomático agudo que não necessitam de intervenção emergente. A informação sobre 
a disponibilidade deste serviço é altamente potenciadora de segurança para o doente 
e familiares cuidadores. Existe a consciência sobre a elevadíssima probabilidade 
de episódios de agudização provocarem a desorientação, como também o inverso, 
momentos de desgaste e de instabilidade e tensão se repercutirem na “estabilidade” 
da pessoa doente.

Consultas Telefónicas de Seguimento – “CTS” – a conjugação de um conjunto 
de números pode representar muito mais do que um simples número de telefone. 
Assim acontece com o contacto telefónico da EIHSCP. Todos os doentes da EIHSCP, 
como os seus cuidadores, contam com esta acessibilidade em que através de uma 
linha telefónica, podem obter o atendimento direto por um profissional altamente 
especializado, capaz de atuar com a mesma prontidão, no esclarecimento de dúvidas, 
como ser um elemento fundamental no apoio à gestão de uma crise, ou atentamente, 
escutando sobre sintomas que se percebem motivar o delinear imediato de uma nova 
estratégia de intervenção. De salientar que a disponibilidade deste serviço acontece 
na sequência de um encontro pessoal, ou em contexto de internamento, ou consulta. 
Normalmente quando as pessoas ligam, já conhecem o rosto e a voz da profissional 
que maioritariamente responde às chamadas: a Enfermeira Zulmira Peixoto, Enfermeira 
Coordenadora da Equipa, é também uma referência dos serviços do CHPVVC, com 
reconhecimento na comunidade.

A Consulta de Luto: Atribuir primazia no apoio ao luto, processo muitas vezes 
negligenciado e que a EIHSCP resgata com a importância devida. O sofrimento no luto 
tem de ser entendido, ouvido e tratado. 
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Entre os pontos fortes da atividade não assistencial, destaca-se a importância da 
reunião de equipa, um espaço de espaço de convergência de diferentes saberes. É 
neste momento que, de forma interdisciplinar, se acende o debate dos problemas das 
pessoas doentes e dos seus familiares.

Podem ainda ser considerados como pontos fortes da Atividade Não Assistencial, 
os seguintes: a assessoria na área em Cuidados Paliativos, aos profissionais de 
saúde dos Cuidados de Saúde Primários e dos Cuidados Continuados Integrados da 
respetiva área de influência;

Figura 3. Pontos fortes da atividade não assistencial

Fonte: Elaboração própria

A EIHSCP do CHPVVC preenche neste momento todos os critérios para atribuição 
de idoneidade formativa específica em Medicina Paliativa definidos pelo colégio da 
especialidade da Competência em Medicina Paliativa da Ordem dos Médicos, tendo 
disponibilidade para receber internos de formação geral (Internos do Ano Comum) ou 
específica de Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna;
Com o objetivo de uniformizar os cuidados prestados aos doentes internados no 
CHPVVC, a EIHSCP elaborou protocolos de atuação, encontrando-se em fase de 
revisão final pelo Departamento de Qualidade: Protocolo de Intervenção no Luto, 
Protocolo de atuação na Agonia, Sedação Paliativa e Comunicação de más notícias. Já 
aprovado e disponível para consulta on-line encontra-se o Procedimento – Medicação 
Subcutânea em Cuidados Paliativos. 
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Figura 4. Imagens de eventos organizados pela equipa de cuidados paliativos

Fonte: Elaboração própria

Responsabilidade Social e Parcerias

Criada em 2015 mas abrangendo uma área de influência de cerca de 150.000 
habitantes, a EIHSCP torna-se um indispensável suporte e investimento que resulta 
tanto para o cuidador como para o doente num incremento de literacia em saúde, pela 
facilitação do acesso à informação, pelo esforço de compreensão que as equipas de 
saúde proporcionam ao doente e seu cuidador e família, pelo melhor uso da informação 
e dos serviços, de forma a tornar mais humanizada esta relação de saúde.
Porém, esta equipa nasce consciente do longo caminho a percorrer para conseguir 
garantir a um maior número de utentes o acesso a um fim de vida com dignidade, bem 
como o indispensável apoio aos seus  familiares.
É visível, desde o início da sua constituição, o esforço permanente em sensibilizar, 
informar e divulgar o serviço prestado, quer em ações de sensibilização comunitária 
quer na formação dos profissionais de saúde. 
A realização de eventos de carácter sensibilizador à população deixa sempre, pelas 
partilhas inesquecíveis, sinais de um futuro com serviços de saúde contando com 
pessoas potencialmente informadas e participativas.

Alguns destes eventos podem ser vistos nas seguintes imagens da figura 4

A EIHSCP vem tendencialmente crescendo como referência na qualidade dos serviços 
prestados. Os números crescentes das referenciações de todas as áreas do CHPVVC 
(à exceção da Pediatria), dos quatro Hospitais de referência (muitas vezes através das 
suas Equipas de CP) e dos Cuidados de Saúde Primários são expressivos, animadores, 
mas também alavancas para novas responsabilidades.
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O compromisso de abraçar o maior número de profissionais de saúde nesta causa 
é uma vertente diária pela oportunidade de contacto com os demais, contudo a 
responsabilidade de formar profissionais obriga ao desenvolvimento de uma ação 
mais intensiva, contínua e persistente.
Desde o seu início, a EIHSCP já desenvolveu 3 cursos básicos de cuidados paliativos. 
Este ano de 2021 (no contexto da COVID19, pouco propício à normal atividade 
formativa), a equipa optou por promover um Ciclo de Debates “Às Quartas com os 
Cuidados Paliativos”, com temas subordinados à temática dos cuidados paliativos.
(Figura 5)

Mais valias da Equipa-Intra Hospitalar de Suporte em Cuidados
Paliativos, EIHSCP - Uma comunicação Humanizada

Com cinco anos de existência,  a EIHSCP, representa já uma oferta estruturada de serviços 
humanizados em saúde. Com uma  filosofia de ação subjacente na troca experiencial, 
ao prestar serviços, somos também recetores de informação, testemunhos, histórias, 
elementos constitutivos de património digno de ser intersetado, cuidado e reutilizado. 
Podemos observar no quadro 2 os testemunhos de pessoas doentes, seus familiares 
e dos profissionais.

Figura 5. Imagens de eventos organizados pela equipa de cuidados paliativos

Fonte: Elaboração própria
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Quadro 2. Testemunhos /relatos de pessoas doentes e familiares
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Fonte: Elaboração própria

O triângulo de competências - as mais valias proporcionadas pelos 
cuidados em fim de vida

A premissa de que o fim de tratamentos não é o fim e de que há mais a fazer 
pelos doentes e cuidadores é a alavanca para o seu encontro com a EIHSCP. Desde 
o primeiro contacto, há que conseguir ativar competências profissionais em três 
dimensões essenciais: técnica, humana e experiencial operativa.  Em qualquer 
uma destas dimensões, a comunicação tem que ser o veículo para o sucesso da 
relação. 
Num estudo de Jack, Hillier, Williams e Oldham (2004), os resultados mostraram 
que os pacientes que tiveram o apoio adicional da equipa de cuidados paliativos 
tiveram uma melhoria significativamente maior nas suas pontuações, relatado 
pelos médicos e enfermeiros, como sendo “inestimáveis” para os pacientes. A 
explicação para estes resultados (Jack et al, 2004), mostra a importância das 
competências de comunicação melhoradas da equipa de cuidados paliativos.
O modelo ACP (Almeida, 2018), reforça a importância das habilidades 
comunicacionais - Assertividade, Clareza, Positividade, como “inputs” 
indispensáveis no processo comunicacional com a pessoa doente, com a família e 
mesmo entre os profissionais, como podemos ver no quadro 3.
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Quadro 3. Competências comunicacionais
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Fonte: Elaboração própria

Para que os cuidados paliativos possam, verdadeiramente, propiciar qualidade de vida 
é fundamental que estejam bem evidentes as áreas em que através de estratégias de 
comunicação adequada se revelam as componentes desses cuidados.
Depreende-se por este pressuposto que a comunicação se assume naturalmente como 
uma das principais ferramentas, desenhando-se como um espaço de trabalho e a nossa 
principal sala. 
É com estratégias de comunicação que se cria o espaço de acolhimento do doente e do 
seu cuidador.
Deste acolhimento resultam impressões imprescindíveis para o trabalho informativo 
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Figura 6. Relação entre o tempo e as competências comunicacionais

Fonte: Elaboração própria

que é necessário agregar e integrar; é com base em informação esclarecida que se 
promove a auto-afirmação e auto-determinação, definidoras do percurso de cada doente. 
É apoiando o doente e cuidador na comunicação entre si, que se possibilitam melhores 
interações, melhores relacionamentos, a transformação quase sempre apaziguadora, 
os reencontros.
Na imagem seguinte propomos a correlação entre a variável - competências 
comunicacionais, correlacioanda com a variável tempo, para terminarmos como 
começamos, sugerindo que, quando bem praticadas, no nosso terreno de intervenção, 
as competências comunicionais, podem, eventualmente não esticar fisicamente o 
tempo (1 hora será sempre 1 hora). Mas esse tempo, que fisicamente demonstrado tem 
tendência a extinguir-se, pode ser um tempo mais clareado... clareado com a luz da vida. 
(Figura 6)
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Nesta lógica, que o tempo de ler este artigo, seja para o leitor, um tempo de valor, um 
tempo com tanto significado como para quem o elaborou, o tempo de ouvir o “Libertango” 
de Astor Piazzolla.

Desafios futuros

O apoio diferenciado em CP na comunidade é uma prioridade do Plano Estratégico 
para o Desenvolvimento dos CP (Biénio 2019-2020), mas ainda inexistente na área de 
influência do nosso Centro Hospitalar.
Esta vulnerabilidade implica, muitas vezes, a não concretização dos planos do doente e 
familiares sobre o desejo de permanecer em casa até ao último momento. Para além de 
que, a deslocação a uma consulta, ou ao SU, de doentes muito dependentes e debilitados, 
não raras vezes, nos últimos momentos de vida, pode ser traumática e deve ser evitada.
Conscientes da sua missão em acompanhar o doente na sua jornada de saúde com 
soluções mais humanizadoras, a EIHSCP apresentou, recentemente, ao Conselho de 
Administração do CHPVVC, o projeto de Consulta Domiciliária. 
Esta proposta, sem dúvida arrojada, ambiciona a ampliação do nosso eixo de ação da 
atividade assistencial, interligando o serviço ambulatório já estruturado a um serviço 
cuja natureza de intervenção comunitária, representa um novo padrão significativo 
para o doente e família. Tal significa que, enquanto profissionais da EIHSCP, estamos 
fortemente implicados em fazer com que os CP sejam uma mais-valia para o doente e 
família e um direito garantido, de forma atempada, justa e adequada.
Para além da humanização de cuidados, são visionados um conjunto de benefícios 
para o próprio SNS, podendo, entre outros, ser reduzidos os custos do transporte em 
ambulância destas pessoas doentes às organizações de saúde.
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O que impede de 
saber não são nem 
o tempo nem a 
inteligência, mas 
somente a falta de 
curiosidade”.
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