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RESUMO 
 

 Com o objectivo de descrever a prática da Educação Para a Saúde (EPS) dos 

enfermeiros comunicadores, realizou-se um estudo exploratório-descritivo e de 

abordagem qualitativa. Foi aplicada uma entrevista semiestruturada a 30 enfermeiros 

comunicadores e supervisores do call-center “Linha de Saúde 24”. Aplicado o método 

de análise de conteúdo nas respostas obtidas às 11 questões do guião da entrevista, 

concluiu-se que os enfermeiros comunicadores na prática da EPS apresentaram 

definições e conceitos de saúde, EPS, educador para a saúde e comunicação em 

enfermagem correctos e de encontro aos autores de referência; demonstraram possuir 

competências técnicas relacionadas com os procedimentos do call-center, competências 

pessoais e relacionais, e relacionadas com a implementação do processo de EPS; 

apresentaram vantagens e desvantagens com a ausência de presença física do utente; 

utilizaram estratégias de intervenção e desenvolvimento; actuaram em diversas áreas 

desde o nascimento à morte, nomeadamente na área da saúde materna, saúde infantil, e 

situações do foro gastrointestinal e respiratório; identificaram poucas necessidades de 

formação inicial e contínua dentro do call-center. A presente investigação foi um 

contributo para as ciências da enfermagem, reconhecendo mais um campo de actuação 

dos enfermeiros e para as ciências da educação nomeadamente na área da EPS, em que 

cada vez mais se torna evidente uma intervenção precoce de forma a garantir a saúde 

individual e colectiva dos indivíduos. 
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ABSTRACT 

 

 In order to describe the health education practice of nurses communicators, it 

was performed an exploratory-descriptive study with qualitative approach. It was 

applied semi-structured interview among 30 nurses communicators and supervisor’s, in 

the call center of the National Health Care System. Using the content analysis method 

obtained over the 11 questions performed in the interview guide, it was concluded that 

the nurses communicators in the practice of health education: had correct definitions 

and concepts of health, health education, health educator and communication in nursing 

within the encounter of the author’s reference; demonstrated technical skills related to 

call centre procedures, personal and relational skills and also related skills with the 

health education implementation process; reported advantages and disadvantages with 

the lack of physical presence of the patient; used and developed strategies; worked in 

diverse areas from birth to death, being the maternal and infant health, gastrointestinal 

and breathing issues the most evident; and were able to identify the initial and on-going 

academic needs in the call centre. 
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