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1. INTRODUÇÃO 
 

 Quando se fala de Educação para a Saúde (EPS), e ainda mais quando se fala na 

sua prática, é necessário um enquadramento do onde, quando e para quem, para que se 

possa ser bem-sucedido atingindo assim os objectivos a que nos propomos inicialmente. 

 O conceito de saúde foi definido em 1946 pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como, “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

ausência de doença ou enfermidade”. No entanto, a sua definição pelos peritos está 

longe de ser uma tarefa fácil, porque tanto o conceito de saúde como o conceito de 

doença diferem de pessoa para pessoa consoante o seu projecto pessoal de vida e da 

elaboração do que são as suas próprias experiências de saúde-doença-cuidado (Ayres, 

2007).  

 A promoção da saúde (PS) foi definida pela OMS em 1984 como, “o processo 

de capacitação das pessoas para aumentar o seu controle sobre a saúde para que 

possam com recursos próprios melhorá-la” (Green & Tones, 2010, p.18). A EPS como 

elemento integrador da PS, foi definida pela OMS em 1998 como as “oportunidades de 

aprendizagem conscientemente construídas que envolvem comunicação destinada a 

melhorar a literacia em saúde, incluindo a melhoria do conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades para a vida que favoreçam a saúde individual e da 

comunidade” (Fernandes, 2010, p.31). Estes dois conceitos devem ser encarados como 

uma questão de cidadania, havendo necessidade da participação de todos os cidadãos. A 

intervenção colectiva, apesar de importante na sua globalidade, necessita da intervenção 

activa de determinados grupos profissionais, nomeadamente dos enfermeiros, que têm 

um papel relevante enquanto agentes de EPS (Bernardino et al, 2009). O papel do 

enfermeiro passa por “possibilitar autonomia, criar oportunidades, reforçar convicções 

e competências, respeitando as decisões e os ritmos de aprendizagem dos utentes, num 

processo de crescimento e desenvolvimento.” (Bernardino et al, 2009, p.1). 

 Segundo o Decreto-Lei nº 161/96, de 4 de Setembro de 1998, referente ao 

Regulamento do Exercício profissional dos Enfermeiros (REPE), Artº 4º ponto 1, a 

Enfermagem é uma profissão que tem como objectivo “prestar cuidados de 

enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais 
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em que ele está integrado, de forma que mantenham e recuperem a saúde, ajudando-os 

a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível” (OE, 

2003, p.19). Os campos de competência dos enfermeiros definidos pela Ordem dos 

Enfermeiros (OE) no domínio da prestação de cuidados, encontra-se contemplado como 

competência a PS. É por isso essencial o papel do enfermeiro na PS, pois este detém um 

lugar privilegiado na equipa multidisciplinar por ser o profissional que, devido à sua 

prática diária, mais tempo passa com o utente e sua família, tendo por isso mais 

oportunidades de conhecer os seus estilos de vida e necessidades em termos de saúde, e 

mais oportunidades formais e/ou informais, surgem de exercer EPS. Não obstante à 

inerência do papel de educador para a saúde de qualquer enfermeiro, é necessário 

possuir diferentes competências para o desempenho efectivo desse papel de educador 

para a saúde (Bernardino et al, 2009). Para um enfermeiro, prevenir a doença torna-se 

pouco para quem de tão perto conhece a saúde e a realidade dos cuidados. Assim, o 

enfermeiro é um profissional na mudança dos estilos de vida, o que se torna uma mais-

valia na prática da EPS. 

 Nos tempos que correm, são inúmeros os avanços tecnológicos com que nos 

deparamos diariamente, especialmente através das novas tecnologias: satélites de 

comunicação, internet, sistemas on-line e comunicação interactiva. Genericamente, 

comunicação significa tornar comum, mas comunicar “é um processo de compreender e 

compartilhar mensagens enviadas e recebidas, e estas mensagens exercem influência 

no comportamento das pessoas envolvidas, confirmando o fato das pessoas estarem 

constantemente envolvidas por um campo interacional.” (Braga & Silva, 2007, p.410). 

O processo de comunicação envolve três componentes: um emissor (ou fonte), uma 

mensagem e um receptor. Os indivíduos comunicam entre si através da comunicação 

verbal, que pode ser reforçada ou contrariada com elementos da comunicação não-

verbal. Através das novas tecnologias a comunicação é feita através de um código muito 

para além da linguagem verbal e não-verbal, código esse que se traduz em palavras, 

imagens, sinais, símbolos, cores, etc… No entanto, este código apesar de importante 

para toda a população em geral, não é de fácil acesso a todos, uma vez que é necessário 

ter acesso ao mesmo e ter conhecimento do significado do código de comunicação. 

Com isto e reportando à EPS, o objectivo da comunicação não é apenas entregar uma 
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mensagem, mas sim efectivar uma mudança no beneficiário dessa mesma mensagem, 

no seu conhecimento, na sua atitude e, consequentemente, no seu comportamento 

(Green & Tones, 2010). No que se refere à saúde e à EPS, é necessário transformar o 

código ou seja, a linguagem técnico-científica em linguagem comum e perceptível para 

a população em geral. Este processo e transformação, ou conversão da linguagem é uma 

tarefa difícil para o comunicador, neste caso para o enfermeiro.  

 Muitos são os meios utilizados pelos profissionais de saúde para exercerem a 

prática da EPS, e todos têm como objectivo fazer passar a mensagem e receber feed-

back da população-alvo a quem é destinado o programa de EPS. Dada a necessidade de 

proximidade dos cidadãos e da acessibilidade destes aos profissionais de saúde, o 

serviço de atendimento fornecido pelo Centro de Atendimento do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS), “Linha de Saúde 24” segundo Gomes (2009, p.3) “é um serviço de saúde 

vocacionado para informar, aconselhar e encaminhar correctamente o utente na rede 

do SNS, de uma forma rápida, simples, credível, consistente e confidencial” através de 

diversos canais de acesso como, por exemplo o telefone, através do número único 

nacional (808 24 24 24) com custo de chamada local (Gomes, 2009). Esta via de 

comunicação é uma forma de atendimento próxima do cidadão, rápida e eficaz na 

comunicação e no acesso aos profissionais de saúde. 

 Neste contexto, realizou-se um estudo de investigação na área da EPS tendo 

como domínio os “Enfermeiros como Educadores para a Saúde”, abordando a 

problemática “A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores” 

que desempenham funções no Centro de Atendimento do SNS, conhecido como “Linha 

de Saúde 24”.  

Considerou-se como objectivo principal do estudo descrever as competências 

dos enfermeiros comunicadores enquanto educadores para a saúde, considerando-se 

como competência “o tipo de abordagem efectuada e os contextos onde esta se 

desenvolve, abrangendo mais que a aptidão ou a faculdade, que o poder e capacidade 

que tem uma pessoa para resolver um assunto em determinado ambiente” (Morais, 

2004, p23). Após reflexão sobre o objectivo global surgiu a questão de investigação 

“Qual a prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores?”. Dada 

esta questão inicial houve necessidade de contextualizar a problemática em questão, de 

onde surgiram os objectivos específicos da presente investigação, que foram delineados 
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de forma a que se consiga uma abordagem mais completa possível à problemática em 

questão:  

 Conhecer qual a noção que os enfermeiros comunicadores têm sobre os 

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

enfermagem; 

 Perceber que perspectiva têm das suas competências profissionais acerca da 

EPS; 

 Saber como os enfermeiros comunicadores percebem como desenvolver a 

prática de EPS; 

 Perceber quais as vantagens e desvantagens da sua posição de enfermeiros 

comunicadores no centro de atendimento, relativamente à prática efectiva do 

seu papel de educador para a saúde;  

  Perceber as suas necessidades de formação na área da EPS; 

  Saber quais os contextos de EPS em que intervêm. 

De forma a atingir todos os objectivos delineados, realizou-se um estudo 

exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, tendo-se recorrido à análise de 

conteúdo para análise dos resultados, complementado com análise estatística descritiva 

no que se refere às variáveis atributo da amostra.  

A realização da presente investigação torna-se pertinente, no sentido da sua 

contribuição para a clarificação do papel do enfermeiro comunicador na prática da EPS, 

contribuindo também para o corpo de conhecimentos da Enfermagem reforçando e 

afirmando a Enfermagem como Ciência. 

Esta investigação foi desenvolvida em fases que correspondem aos capítulos do 

presente trabalho: revisão da literatura; metodologia; apresentação e análise dos dados. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 No presente capítulo um corpo de informação recolhida na pesquisa 

bibliográfica efectuada em torno da problemática em questão nesta investigação. A 

forma que se apresentou mais pertinente em termos de organização do conteúdo foi 

através dos cinco sub-capítulos que se seguem. 

 

2.1 Educação para a Saúde (EPS): conceitos inerentes 
 

No decorrer desta investigação é pertinente definir e aprofundar alguns conceitos 

para uma melhor compreensão da problemática a ser investigada para que assim, a sua 

interpretação se torne clara e sem erros. No que se refere à EPS os conceitos que se 

evidenciaram como sendo imprescindíveis serem definidos e clarificados no âmbito da 

EPS foram os conceitos de saúde, PS/EPS, prática da EPS e, educador para a saúde e 

suas competências. 

 

Saúde: 

Reportando-nos aos conceitos envoltos na EPS começa-se por definir saúde o 

conceito mais amplo inerente a esta investigação. Definir saúde está longe de ser uma 

tarefa fácil e de se encontrar um consenso entre os peritos da área. No entanto, existem 

noções que são indiscutíveis, como por exemplo saúde não é o contrário de doença e 

vice-versa e do senso comum inferiu-se que é impossível dissociar estas duas noções 

uma vez que, uma se encontra obrigatoriamente remetida à outra (Ayres, 2007). 

O conceito de saúde tem sido alvo de várias abordagens, reflexões e investigações, 

sendo sempre referido que é um conceito difícil de definir. É um estado desejado por 

todos, mas só valorizado e percepcionado por alguns ao longo dos tempos. É um 

conceito que começa por ter uma abordagem quantitativa à luz do modelo biomédico 

medido através da presença/ausência de indicadores de patologia e/ou risco. Neste 

âmbito a OMS em 1946 na Carta Magna há 66 anos atrás definiu saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         6 

 

ou enfermidade”. (como citado em Carvalho & Carvalho, 2006, p.8) Esta definição faz 

alusão a algumas dimensões importantes do indivíduo como a parte física, mental e 

social, mas refere que é um estado completo de bem-estar. O bem-estar é um conceito 

subjectivo, variável de indivíduo para individuo, e adicionalmente admitindo-se que é 

um estado percepcionado pelo mesmo individuo em diferentes contextos, de forma 

variável consoante a experiência emocional do momento. Sendo a abordagem 

quantitativa insuficiente para definir todas as dimensões do conceito de saúde, em 1962 

Dubos como citado em Fernandes (2010, p.23) refere-se à saúde como “a capacidade 

individual de cada pessoa para gerir a sua vida e o seu meio ambiente envolvente”. Em 

1980, Terris sugere uma abordagem operativa ao conceito de saúde definindo-a como 

“um estado de bem-estar físico, mental e social, com capacidade de funcionamento e 

não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (como citado em Carvalho & 

Carvalho, 2006, p.8). Sendo um conceito envolto de intersubjectividade e sendo 

condicionado e influenciado por múltiplos factores, a definição de saúde sempre foi 

alvo de diversas avaliações, tendo-lhe sido atribuídas diversas conotações. Assim, a 

OMS em 1986 chega à definição mais comummente aceite para quem pretende definir o 

conceito de saúde, definiu-se então saúde como “a capacidade de cada pessoa ou 

grupo, para realizar as suas aspirações ou satisfazer as suas necessidades, a 

capacidade para modificar ou adaptar-se ao meio envolvente e considerar a saúde não 

como uma finalidade de vida mas sim como um recurso para a vida.” (OMS 1986 

como citado em Fernandes, 2010, p.24). 

Em 1993, Déjours apresenta uma definição dinâmica do conceito saúde, assim 

para o autor saúde é “a capacidade de cada homem, mulher ou criança criar e lutar 

pelo seu projecto de vida, pessoal e original, em direcção ao bem-estar” (como citado 

em Carvalho & Carvalho, 2006, p.9). Esta última definição incute o pormenor de haver 

percepções diferentes de saúde consoante o género ou a faixa etária bem como o 

individuo ser orientado por objectivos para a construção do seu percurso tendo em vista 

a realização pessoal. Mendes (2008, p.12) refere que “do ponto de vista mais realista e 

dinâmico a saúde não é uma condição é uma adaptação. Não é um estado mas um 

processo que adapta o individuo ao meio ambiente não só físico mas também social.” 

Em 2000 Carcel lança uma concepção holística definindo saúde como um “bem-estar 
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subjectivo que permite a pessoa alcançar os seus objectivos pessoais no âmbito de um 

determinado contexto sociocultural, emergindo do diálogo homem-meio ambiente e 

mediado pelas emoções e sentimentos.” (como citado em Carvalho & Carvalho, 2006, 

p.9) 

Sendo o conceito de maior relevância e máxima prioridade na vida humana, 

Aggleton & Homans (1987) e posteriormente Ewles & Simnett (1999), identificaram 

dimensões do conceito de saúde classificando-as como dimensões física, mental, 

emocional, social, espiritual e ambiental. Ribeiro (1998), como citado em Mendes 

(2008) refere que cada dimensão inclui várias áreas que podem coexistir 

equilibradamente, nomeadamente: 

 Dimensão física: abrange a condição física, a alimentação, os cuidados médicos 

e o controlo do abuso de substâncias; 

 Dimensão emocional: inclui a gestão do stress, e os cuidados com as crises 

emocionais; 

 Dimensão social: abrange relações com amigos, família e comunidade; 

 Dimensão intelectual: abrange a educação, o desenvolvimento da carreira e a 

realização intelectual; 

 Dimensão espiritual: abrange aspectos como o amor, a esperança, a caridade e os 

objectivos de vida.  

Assim, “de acordo com a dimensão mais valorizada pelas pessoas, profissionais 

ou não de saúde, podem obter-se significados distintos do conceito.” (Fernandes, 2010, 

p.25). Em relação ao conceito de doença, este não é dissociável do conceito de saúde 

porque “a identificação, definição e clarificação do conceito de saúde ajudou a 

organizar e conceptualizar o conceito de doença.” (Mendes, 2008, p.12). No que se 

refere ao conceito de doença podem-se identificar vários quadros que na língua inglesa 

são claramente traduzidos e compreendidos através de uma única palavra, o que não 

acontece na língua portuguesa, e que se podem expressar da seguinte forma: Disease: 

ter uma doença; Ilness: sentir-se doente; e Sickness: comportar-se como doente. Poderá 
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parecer preciosismo conotando estas diferenças mas a verdade é que estas não são 

muitas vezes consideradas e têm implicações na definição de saúde (Mendes, 2008). 

A responsabilização do individuo e comunidade no que se refere ao estado de 

saúde, é de extrema importância. Este aspecto reporta-nos assim para as determinantes 

da saúde definidas pela OMS em 1998 como “o conjunto de factores pessoais, sociais, 

económicos e ambientais que determinam o estado de saúde de indivíduos ou 

populações” (Fernandes, 2010, p.26). Estas podem ser categorizadas da seguinte forma: 

 Comportamento pessoal e estilos de vida; 

 Influências na comunidade que podem manter ou prejudicar a saúde; 

 Condições de vida, de trabalho e acessibilidade a cuidados de saúde; 

 Condições socio-económicas, culturais e ambientais. 

 

Estas determinantes de saúde, devido à sua abrangência, estão estreitamente 

relacionadas com inúmeros problemas de saúde. Assim, existe uma abordagem 

conhecida por “Health Career” ou Carreira de Saúde, que reconhece a importância 

relativa das várias determinantes da saúde em diferentes fases da vida, é descrita por 

Green & Tones (2010) e ilustrada na Fig. 1.  

Com base nesta conceptualização consegue-se uma visão mais abrangente das 

determinantes da saúde pois o individuo é visto como resultado de inúmeros factores e 

experiências que servem de base às experiências seguintes havendo por isso um sentido 

acumulativo e de pré-disposição.  

A análise da “Health Career” ou Carreira da Saúde pode ajudar a determinar as 

principais influências sobre os indivíduos em diferentes etapas da sua vida e também na 

identificação de oportunidades de intervenção, o que se tornou um desafio para aqueles 

que pretendem trabalhar neste campo.  
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Fig. 1 – A “Health Carrer” (Carreira de Saúde) 

 

 Green & Tones, 2010 

 

Promoção da Saúde (PS): 

A concretização da saúde de um individuo deverá ser efectivada na prática com 

meios de PS que são “meios efectivos de vigilância médica e paramédica e da 

aplicação de cuidados e conhecimentos que são do domínio da hereditariedade, da 

higiene do individuo e do meio, da medicina preventiva e da educação”. (Mendes, 

2008, p. 10). Existe aqui a necessidade de fazer a distinção sugerida por Stachtchenko & 

Jenicek (2003) como citado em Ayres (2007), no que se refere à comparação do 

paradigma de PS com o de prevenção de doença. Segundo estes autores, no paradigma 

de PS a saúde é perspectivada como um conceito positivo e multidimensional, enquanto 

que no paradigma de prevenção de doença a saúde é única e simplesmente ausência de 

doença. Ora, do que já foi referido anteriormente não é neste último que encontramos as 

respostas para as distintas necessidades na área da saúde. O conceito de PS é pela 

primeira vez mencionado no relatório de Lalonde em 1974 intitulado “A new 

perspective on Health of Canadians”. Neste relatório foi desenvolvido um modelo para 

justificar as mortes prematuras da população canadiana, o qual rapidamente foi 
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considerado uma das grandes bases para a abordagem das determinantes da saúde em 

Saúde Pública. Segundo Precioso (1992) como citado em Carvalho & Carvalho (2006, 

p.13), as determinantes em saúde são: 

 A Biologia Humana (genética, envelhecimento); 

 O Meio Ambiente (contaminação física, química, biológica e socio-cultural); 

 O estilo de vida (comportamentos ligados a saúde); 

 O Sistema de Saúde (cobertura e acessibilidade).  

Lançada a primeira pedra por Lalonde em 1974 no que se refere à PS, houve uma 

evolução evidente neste conceito, muito à custa de ciclos de conferências promovidas 

pela OMS desde então, para darem resposta a novos desafios na área da saúde. “A 

perspectiva conservadora da promoção da saúde reforça a tendência de diminuição das 

responsabilidades do Estado, delegando, progressivamente aos sujeitos, a tarefa de 

tomarem conta de si mesmos” (Lupton (1995) e Petersen (1997) como citado em 

Czeresnia (2003, p.39). Este aspecto reporta-nos para o aspecto de empowerment do 

indivíduo. Após confirmada a importância da influência dos estilos de vida no estado de 

saúde/doença através do desenvolvimento de muitas investigações realizadas 

posteriormente, tornou-se incompreensível e desadequada a avaliação do estado de 

saúde/doença do individuo sem a contextualização dos seus estilos de vida. A relevância 

dada à prevenção da doença mais que ao seu tratamento e à EPS levou a inúmeras 

iniciativas por parte de governos de diversos países e da própria OMS, que em 1986 

realizou a Primeira Conferência Internacional de PS realizada em Ottawa e que resultou 

na Carta de Ottawa para a PS, que define PS como “o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma 

maior participação no controle deste processo” (OMS, 1986). Neste documento 

ficaram definidos os pré-requisitos para a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, 

salário, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. 

Evidenciaram-se assim, as áreas de intervenção do domínio da PS, segundo OMS 

(1986) estas são: 

 Defesa da saúde como o maior recurso para o desenvolvimento; 
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 Capacitação (empowerment) dos indivíduos para promover o seu potencial de 

saúde; 

 Construção de políticas públicas saudáveis; 

 Criação de ambientes favoráveis à saúde; 

 Reforço da acção comunitária; 

 Desenvolvimento de habilidades pessoais; 

 Reorientação dos serviços de saúde. (OMS, 1986) 

A grande estratégia mundial de PS definida pela OMS foi a “Saúde para Todos no 

Ano 2000” na 30ª Assembleia Mundial da Saúde em 1977, que aprovou as metas de 

saúde que deveriam ser atingidas até ao ano 2000, tendo como objectivo último 

“proporcionar a todos os habitantes do mundo um nível de saúde, que lhes permitisse 

uma vida social e economicamente produtiva, através de várias estratégias, entre as 

quais se destaca a Educação para a Saúde.” (Carvalho & Carvalho, 2003, p.15). Na 

definição destas metas, “as políticas e programas de saúde deveriam dar às pessoas a 

oportunidade de levarem uma vida social e economicamente produtiva” (OMS (2005) 

como citado em Fernandes, 2010, p.27), devendo por isso a PS ser guiada por valores e 

princípios fundamentais definidos pela OMS em 2009, na Galway Conference citada 

por Fernandes (2010), que são a base para a prática da PS incluindo: 

 Um modelo ecológico-social da saúde que tem em conta a diversidade cultural, 

económica e os determinantes sociais da saúde; 

 Um compromisso com a equidade, a sociedade civil e a justiça social; 

 O respeito pela diversidade cultural e sensibilidade, a dedicação ao 

desenvolvimento sustentável; 

 Abordagem participativa para envolver a população na identificação de 

necessidades, definição de prioridades e planeamento, execução e avaliação das 

soluções práticas e viáveis para atender às necessidades de saúde identificadas. 

 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         12 

 

Educação para a Saúde (EPS): 

Green (1980) como citado em Fernandes (2010: 32) refere que a EPS é 

“qualquer combinação de experiências de aprendizagem planeadas com o objectivo de 

facilitar mudanças voluntárias de comportamento que conduzam à saúde”. A EPS é 

pois, a estratégia chave da PS, que foi apresentada por Tones & Tilford (1994) como 

citado em Carvalho & Carvalho (2006, p.25) e apresentada também por Green & Tones 

(2010, p.17) sob a fórmula:  

Promoção da saúde = Educação para a Saúde x Política de Saúde 

Esta definição transmite a ideia de uma nova EPS, em que se pretende incutir a 

ideia às pessoas de que EPS não é apenas cumprir indicações médicas, mas sim, 

consciencializá-las de forma a terem uma perspectiva crítica a factores ambientais 

prejudiciais à saúde e “despertar interesse e indignação para influenciar a situação 

política.” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.25)  

Em todo o processo de EPS o individuo deverá ser um agente activo em todo o seu 

estado de saúde. “Através da adopção de estilos de vida e comportamentos saudáveis, 

torna-se necessário que a pessoa escolha e assuma as suas opções de vida, 

responsabilizando-se pela sua saúde” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.18). Todas estas 

escolhas ou tomadas de decisão da pessoa em termos de saúde encontram-se envoltas de 

sentimentos e emoções sendo por vezes somatizadas determinadas manifestações psico-

afectivas ou emocionais, ou seja surgem os marcadores-somáticos definidos por 

Damásio (1998) como citado em Carvalho & Carvalho (2006, p.19), 

 “é o sentir de uma sensação corporal provocada pela 
associação entre um resultado e uma dada opção de resposta (…) 
constituem agentes no processo de filtragem de opções, 
aumentando a precisão do processo de raciocínio de decisão, tenso 
a sua maior parte sido criada nos nossos cérebros durante o 
processo de educação e socialização.”  

No processo de EPS torna-se essencial a existência destes marcadores que são 

essenciais para tomar decisões racionais e que permitam ao individuo ter o 

empowerment, já referenciado anteriormente. A aquisição de conhecimentos encontra-se 

ligada às emoções vivenciadas no preciso momento da aquisição dos mesmos, o que 
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facilita a sua assimilação. As ligações estabelecidas entre as pessoas envolvidas no 

processo de construção de conhecimento é de extrema importância. Assim, a construção 

de conhecimentos “vai depender das emoções que se estabelecem entre as pessoas. É, 

por isso, muito importante a relação que se estabelece entre os educandos e entre estes 

e o educador para o sucesso de qualquer programa educativo” (Carvalho & Carvalho, 

2006, p.20). A sociedade em que a pessoa se encontra inserida é também determinante 

no processo de EPS ou seja, o ambiente que a pessoa se insere é uma parte da EPS. 

Assim, antes de se desenvolver algum programa de EPS de forma formal o informal é 

quase que obrigatório que seja feita uma análise prévia de todas as determinantes, 

porque segundo Carvalho & Carvalho (2006, p.21) “qualquer programa de EPS que 

não tenha por base a análise das crenças e experiências da população pode conduzir 

ao insucesso.”  

Numa tentativa de definir EPS, Green & Tones (2010, p.28) propõem uma 

definição empírica de EPS como “qualquer actividade planeada com o objectivo de 

produzir saúde, estando directamente relacionada com o que é aprendido”. Por outro 

lado, pode correr-se o risco de não produzir saúde, pois o sucesso da actividade 

planeada está directamente relacionada com a aprendizagem da população-alvo. Dada a 

complexidade do processo de EPS, vários autores desde as últimas décadas têm-se 

esforçado no sentido de definir EPS. A evolução do conceito de EPS é apresentado no 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Evolução do conceito de EPS 

Ano Autor Definição 

1926 Wood 
“... soma de experiências e impressões que influenciavam favoravelmente os 
hábitos, atitudes e conhecimentos, relacionados com a saúde do indivíduo e da 
comunidade.” (como citado em Carvalho & Carvalho, 2006: 24) 

1972 Griffiths  “…a EpS tenta encurtar a distância entre práticas de saúde óptimas e o que é 
presentemente realizado…” (citado por Rodrigues et al, 2005: 16) 

1973 Darden 
“…focalizar a educação para a saúde na personalidade, com vista a melhorar 
a auto-estima, o auto-conhecimento, na busca do bem-estar…” (como citado 
em Rodrigues et al, 2005: 16) 

1980 Green et al 
“…combinação de experiencias de aprendizagem planeadas, no sentido de 
facilitar a mudança voluntária de comportamentos saudáveis.” (como citado 
em Carvalho & Carvalho, 2006: 24) 
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Quadro 1 a – Evolução do conceito EPS (continuação) 

Ano Autor Definição 

1989 Seppilli 

“... é um processo de comunicação interpessoal, para proporcionar 
informação que desencadeie um exame critico dos problemas de saúde, que 
responsabilize os grupos sociais e indivíduos na escolha de comportamentos 
que influenciam directa ou indirectamente a saúde física e psíquica das 
pessoas e da colectividade.” (como citado em Carvalho & Carvalho, 2006: 24) 

1990 Tones 

“qualquer actividade planeada que promova a aprendizagem relacionada com 
a saúde e a doença, isto é, qualquer alteração relativamente permanente na 
competência ou disposição de um indivíduo”. (como citado em Rodrigues et al, 
2005: 16-17) 

1991 Green & 
Kreuter 

“qualquer combinação planeada de experiências de aprendizagem, realizada 
de forma a predispor, capacitar e reforçar o comportamento voluntário que 
promove a saúde dos indivíduos, grupos e comunidades.” (como citado em 
Rodrigues et al, 2005: 17) 

1994 Tones & 
Tilford 

“…toda a actividade intencional conducente e aprendizagens relacionadas 
com saúde e doença (…), produzindo mudanças no conhecimento e 
compreensão e nas formas de pensar. Pode influenciar ou clarificar valores, 
pode proporcionar mudanças e convicções e atitudes; pode facilitar a 
aquisição de�competências; pode ainda conduzir a mudanças e de estilos de 
vida.” (como citado em Carvalho & Carvalho, 2006: 25) 

1996 Rochon 
“…toda a combinação de experiências de aprendizagem planeada, destinada a 
facilitar as mudanças voluntárias para uma vida saudável.” (como citado em 
Rodrigues et al, 2005: 17) 

1996 Costa & 
López 

“…processo sistemático de ensino e aprendizagem orientado para  aquisição 
fácil, eleição e manutenção de práticas saudáveis, evitando os comportamentos 
de risco.” (como citado em Rodrigues et al, 2005: 17) 

“… estratégia de desenho, redesenho e mudança ambiental que torna provável 
a desactivação de comportamentos de risco e a activação de comportamentos 
saudáveis.” (como citado em Carvalho & Carvalho, 2006: 21) 

1998 OMS 
“…oportunidades de aprendizagem conscientemente construídas que envolvem 
comunicação destinada a melhorar a literacia em saúde, incluindo a melhoria 
do conhecimento e desenvolvimento de habilidades para a vida que favoreçam 
a saúde individual e da comunidade” (como citado em Fernandes, 2010: 31) 

1999 Green & 
Kreuter 

Qualquer combinação de experiências de aprendizagem destinadas a facilitar 
acções voluntárias relacionadas com a saúde. (como citado em Green & Tones, 
2010: 29) 

2001 Tones & 
Tilford 

“Qualquer actividade intencional que é projectada para alcançar a saúde ou 
doença relacionada com a aprendizagem, ou seja, alguma mudança 
relativamente permanente na capacidade ou disposição de um indivíduo. A 
EPS eficaz pode assim: produzir mudanças no conhecimento e compreensão ou 
maneiras de pensar; influenciar ou clarificar valores; trazer alguma mudança 
nas crenças ou atitudes; facilitar a aquisição de competências que por si só 
pode efectuar mudanças de comportamento ou estilos de vida.” (Tones & 
Tilford, 2001: 30)  
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 Através desta evolução do conceito de EPS, é possível distinguir três gerações 

de EP, segundo Moreno, Garcia e Campos (2000) como citado em Carvalho & Carvalho 

(2006): 

 Primeira Geração (Informativa): Hábitos de vida e comportamentos não 

saudáveis explicam-se pela informação insuficiente que a pessoa tem acerca dos 

mesmos. Rege-se por duas linhas, uma autoritária que obriga o utente a 

conseguir as normas para uma boa saúde e outra democrática com informação 

neutra. Aqui a transmissão de conhecimentos era realizada de forma a sujeitar a 

pessoa a uma prescrição. 

 Segunda Geração (Comportamental): Conjunto de modelos teóricos centrados 

em modificar os hábitos de vida não saudáveis com enfoque na motivação e 

atitudes da pessoa. Existe abertura para colaboração e negociação sendo aqui a 

informação um simples complemento ao processo. 

• Terceira Geração (Crítica): Visão integral da EPS que vai mais além da simples 

mudança de hábitos, havendo a influência do ambiente e das instituições. Existe 

a “visão da pessoa como sujeito de transformação e não como objecto de 

transformação” (Fernandes, 2010, p.34). Evidencia-se aqui uma capacitação 

crítica da pessoa para interpretar o ambiente e as opções disponíveis para assim 

decidir por escolhas saudáveis. 

Segundo Rodrigues et al (2005, p.20) é importante termos presente qual é o 

foco da EPS, e o foco identificado são as atitudes e os comportamentos em termos de 

saúde, existindo uma especial concentração no que refere à mudança de comportamento 

individual ou mesmo mudança nos factores intrapessoais como por exemplo as crenças 

em termos de saúde que são por isso determinantes da mesma.  

 

A Prática da EPS: 

 

Segundo Carvalho & Carvalho (2006, p.11) “o conceito que cada um de nós tem 

de saúde influencia a nossa perspectiva sobre a EPS, mas também a forma como 

planeamos, desenvolvemos e avaliamos as práticas neste campo.” A EPS é uma 
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componente da prática de todo e qualquer profissional de saúde. “A mudança de 

cuidados de saúde de um sistema baseado nos procedimentos para um sistema de 

gestão de cuidados e diferentes métodos de pagamento tem incentivado a introdução da 

Educação para a Saúde ao utente nos cuidados prestados.” (Redman, 2003, p.3). Esta 

mudança de sistema tem como objectivo fazer com que os indivíduos/família cuidem 

mais de si próprios recorrendo às suas capacidades individuais que podem ser 

potenciadas pelos recursos disponibilizados pela comunidade. O cerne desta prática está 

então na capacidade de adaptação do Ser Humano e no esforço das instituições de saúde 

e nos seus profissionais em aprender a ensinar o outro. Esta aprendizagem é feita ao 

longo da vida e baseia-se grandemente na experiência ou seja, a mudança é 

maioritariamente acidental do que intencional. Já o ensino da EPS consiste na criação de 

condições que permitam promover determinado potencial com o objectivo de atingir 

uma meta predefinida. Assim, a prática da EPS baseia-se “num conjunto de teorias, em 

resultados de investigação e em competências que devem ser aprendidas e praticadas.” 

(Redman, 2003, p.3). O desempenho da prática da EPS é feito directamente pelos 

profissionais de saúde de forma formal ou informal durante o seu desempenho 

profissional. Neste sentido, a ética que regula esta prática exige que os profissionais que 

exercem a mesma sejam competentes, evitando os danos que podem advir desta prática 

nomeadamente “confusão deliberante e perda de autoconfiança” (Redman, 2003, p.3). 

Devem realizar um exame sério das necessidades de mudança do individuo/família, 

tendo sempre presente do esforço que esta mudança implica para os mesmos. Carvalho 

& Carvalho (2006, p.52) sublinha que a mudança de comportamentos não é de todo 

fácil e que “o objectivo final da EPS será facilitar a aquisição de comportamentos 

saudáveis.” 

Existe uma forte relação entre a EPS e o Ensino da mesma, sendo que existe um 

processo de diagnóstico e intervenção necessário para a realização do processo de EPS. 

Este processo inicia-se com a prévia avaliação das necessidades e da motivação, 

apurando-se assim previamente a natureza destas, estabelecendo-se metas 

conjuntamente com o utente. Segundo Carvalho & Carvalho (2006), este apuramento da 

natureza das necessidades vai determinar a amplitude e a complexidade da situação que 

se pretende intervir, e também do tempo e dos recursos necessários à intervenção. A 
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intervenção constrói-se como estímulo em torno das necessidades de aprendizagem dos 

utentes. Já a avaliação do processo de educação para a saúde, é realizada ao longo do 

decurso do mesmo em vários momentos, para validação do cumprimento das metas 

inicialmente delineadas. Segundo Redman (2003, p.4) “é frequente a necessidade de re-

ensino devido a não ser possível predizer com rigor que intervenção conduzirá à 

aprendizagem desejada num determinado utente.” A necessidade de re-ensino é mais 

evidente em situações que se prolonguem no tempo, como é o caso de doenças crónicas 

e na prevenção de complicações associadas. A longevidade implica, então, esta 

necessidade de follow-up em intervalos periódicos, como por exemplo na auto-gestão da 

diabetes, das doenças cardio-vasculares, da saúde materno-infantil e todas as questões 

envoltas na parentalidade, na oncologia, reumatologia, entre outras. Segundo Redman 

(2003, p.4) o processo de ensino resume-se graficamente através da Fig. 2 

 
Fig. 2 – Processo de EPS 

 
Redman, 2003 

 

Esquematicamente este processo é bastante lógico e intuitivo até, mas a verdade 

é que “pouco se sabe da forma como este processo é realmente utilizado pelos 

profissionais, mas o que parece estar mais claro é que não ocorre de modo ordenado 

ou sequencial…” (Redman, 2003, p.5). Verifica-se que inicialmente existe 

efectivamente uma avaliação prévia mas as etapas vão sendo efectivadas de forma 

inconsciente ou chegam mesmo a ser ultrapassadas ou realizadas de forma não 

sequencial, com uma ordem diferente do esperado. Este aspecto realça a importância da 

sequência de todos os elementos do processo de EPS pois segundo Redman (2003, p.5) 

os elementos “servem como pontos de verificação para assegurar que as variáveis 

relevantes que afectam a actividade de ensino-aprendizagem foram consideradas.” 
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Segundo o mesmo autor, este processo de ensino pode ser equiparado ao processo de 

enfermagem uma vez que existe paralelismo em termos de etapas entre ambos os 

processos, estas etapas podem ser equiparadas de acordo com o Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Relação entre o Processo de Ensino e o Processo de Enfermagem 
 

APRECIAÇÃO DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS INTERVENÇÃO AVALIAÇÃO 
Processo de 

Enfermagem 
Perguntas gerais 
que detectem a 
necessidade de 

aprendizagem do 
utente 

Um dos problemas 
declarados pode ser 
uma necessidade de 
aprendizagem ou um 
dos diagnósticos de 

enfermagem 

Os objectivos de 
aprendizagem são 
um subconjunto 

dos objectivos do 
processo de 
enfermagem 

A intervenção de 
ensino pode se 
feita com outra 

intervenção. 

Avaliação se os 
resultados dos 
cuidados de 
enfermagem 

desejados foram 
alcançados. 

Processo de 
Ensino 

Apreciação 
cuidadosa da 
necessidade e 

disposição para 
aprender 

Diagnóstico de 
aprendizagem 

Estabelecimento 
de objectivos de 
aprendizagem 

Ensino Avaliação da 
aprendizagem. 

 

 Redman, 2003 

 

 Independentemente do processo utilizado, são geralmente identificados erros, os 

quais comprometem a qualidade dos mesmos e que terão implicações dos resultados 

pretendidos para o utente. As falhas evidenciam-se, segundo Redman (2003) ao nível 

da: 

 Omissão a avaliação das necessidades do utente para aprender, pelo que não é 

iniciada nenhuma actividade de educação ao utente; 

 Omissão de qualquer etapa (avaliação da disposição, estabelecimento de metas, 

avaliação sistemática) sem omitir a intervenção real. 

 

 A necessidade de auto-avaliação do profissional de saúde neste processo é um 

aspecto importante tendo em vista a prática adequada da EPS, assim, “os prestadores de 

cuidados podem tornar-se proficientes no raciocínio ao longo das etapas do processo 

de ensino.” (Redman, 2003, p.5). 
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Educadores para a Saúde e Competência: 
 

O principal papel de qualquer educador é criar condições necessárias para que o 

indivíduo, são ou doente, possa desenvolver o máximo de capacidades e competência 

individuais. Segundo Fernandes (2010) o educador de saúde deixa de ser um simples 

prescritor para ser um recurso, um elemento de ajuda. Segundo Green & Simons-

Morton (1984) como citada em Rodrigues et al (2005, p.49) “diferentes indivíduos, 

grupos, comunidades e e instituições podem assumir papeis na educação para a saúde” 

A visão global do processo de EPS inclui inúmeros intervenientes que compõem 

a sociedade de hoje em dia. Por isso, pelo senso comum se inferiu que “a 

responsabilidade na promoção de condições e estilos de vida saudáveis, depende de 

uma significativa diversidade de actores, nomeadamente (pais, pares, professores, 

profissionais de saúde, políticos, cidadãos)” refere-nos Rodrigues et al (2005, p.49). Os 

actores descritos vão “entrando em cena” em diferentes fases da vida do individuo. 

“Além dos profissionais de saúde e dos professores, sobretudo os pais e as famílias 

desempenham um papel determinante na promoção e educação para a saúde” refere 

Rodrigues et al (2005, p.50)  

 Green & Simons-Morton (1976) num documento “Society for Public Health 

Education”, definem o profissional educador para a saúde como “um especialista da 

equipa de saúde que diagnostica as questões da saúde numa perspectiva pedagógica, 

seguindo por esta via estratégias de intervenção educativa, através de uma metodologia 

programada e cientificamente avaliada.” (como citado em Rodrigues et al, 2005, p.49). 

É um profissional que necessita de uma actualização contínua de conhecimentos, 

desenvolvendo-se enquanto pessoa e enquanto perito nesta área. Neste contexto, é 

necessário adquirir ou desenvolver uma especial sensibilidade para as questões 

humanas, optando por uma atitude de mudança sempre numa vertente positiva. Um 

educador para a saúde é um profissional dotado de um elevado grau de conhecimentos 

relacionados com questões sociais e políticas e detentor de uma visão estratégica. 

 Existem, por isso, países em que educador de saúde é oficialmente uma 

profissão. Nos Estados Unidos da América, o Departamento Laboral classificou e 

categorizou as profissões em 2010 na “Standard Occupational Classification” (SOC) 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         20 

 

onde inclui a profissão de educador para a saúde. A “Association of Accredited Public 

Health Programs” (AAPHP) cita a SOC para descrever um educador para a saúde 

como alguém que, promove, mantém e melhora a saúde individual e da comunidade, 

ajudando os indivíduos e comunidades a adoptarem estilos de vida e comportamentos 

saudáveis. São profissionais que colhem e analisam dados para identificar necessidades 

da comunidade para que posteriormente possam realizar o planeamento, execução, 

acompanhamento e avaliação de programas destinados a incentivar estilos de vida 

saudáveis, políticas e ambientes no que se refere a saúde. Também pode servir como um 

recurso para ajudar as pessoas e outros profissionais, podendo administrar os recursos 

fiscais para programas de EPS (SOC, 2010). 

 

A noção de competência é caracterizada por Morais (2004, p.23) como “o tipo 

de abordagem efectuada e os contextos onde esta se desenvolve, abrangendo mais que 

a aptidão ou a faculdade, que o poder e a capacidade que tem uma pessoa para 

resolver um assunto num determinado ambiente.” Num mundo em constante mudança, 

com necessidade constante adaptação, com um nível de competitividade cada vez mais 

galopante pretende-se que os profissionais de saúde sejam multifacetados sendo o seu 

campo de acção muito mais abrangente do que apenas as instituições de saúde.  

 “A profissionalização implica um percurso de formação, de 
procura e de acção ao longo da vida. A formação deve ser encarada 
como um fenómeno social que necessita de uma vontade pessoal para se 
realizar, na qual, um dos objectivos básicos é o desenvolvimento de 
competências, quer pessoais, técnicas ou relacionais.” (Morais, 2004, 
p.23) 

 

Topin (1995) como citado em Morais (2004, p.23) refere que a competência tem 

duas dimensões: uma externa (“quando nos referimos à certificação e performance 

profissional e, estratégica quando falamos da capacidade de adaptação”) e outra 

interna ao indivíduo (“a competência é encarada subjectivamente, se entendida como 

competência e realização pessoal e, axiologicamente se é uma escolha de valores”). 

Estas duas dimensões conjugam-se para contribuírem simultaneamente para a 

competência do indivíduo. 
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De forma objectiva a competência é uma condição necessária para o 

desempenho eficaz de um determinado trabalho, tarefa ou papel social sendo assim 

definida como competência técnica. No entanto, “a competência varia consoante o 

processo de adaptação às possibilidades oferecidas pelo meio envolvente, na procura 

da actualização organizacional, tecnológica e cultural.” (Morais, 2004, p.23). De 

forma subjectiva a competência diz respeito ao desenvolvimento do potencial interno de 

cada indivíduo num determinado contexto, sendo assim definida como competências 

pessoais. Estas competências significam “o carácter singular da motivação e da 

profissionalização e, que apela ao trabalho reflectido: ter a capacidade de julgar as 

acções através das suas consequências contextualiza e valida o poder agir.” (Morais, 

2004, p.23).  

A formação do cidadão que é capaz de vingar no mundo competitivo, segundo 

Morais (2004, p.23) encaixa-se no contexto de que:  

“…a competência é orientada para o desenvolvimento cognitivo e 
descontextualizado da pessoa, coloca em acção as orientações, as 
preferências e os valores que vão balizar as discussões quanto às 
competências a privilegiar no para agir e no saber agir, construindo um 
referencial de soluções preestabelecidas, logo possíveis de avaliar o 
saber agir.”  

 

Segundo Mac Ber como citado em Morais (2004) as competências pessoais 

essenciais são: Espírito crítico e de iniciativa, Perseverança, Criatividade, Sentido de 

organização, Autocontrole, Atitude de liderança, Persuasão, Autoconfiança, Percepção, 

Intercepção nas relações pessoais e Preocupação e solicitude em relação aos outros. 

Na relação que estabelecemos com os outros devemos desenvolver competências 

relacionais segundo Pires como citado em Morais (2004), sendo estas: Adaptabilidade, 

Flexibilidade, Autonomia, Responsabilidade, Criatividade, Iniciativa, Abertura a novas 

ideias, Motivação, Liderança, Capacidade de trabalhar em grupo, Capacidade de 

comunicação e Capacidade de análise e aprendizagem. 
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 2.2 Enfermagem e EPS 
 

 O desenvolvimento da enfermagem como profissão está interligado com a 

evolução e desenvolvimento dos cuidados e das práticas de saúde ao longo da história. 

Existe por isso necessidade de formar enfermeiros com capacidade de resposta às 

necessidades sociais, enfermeiros com mais capacidade de atingir o sucesso na 

humanização dos meios tecnológicos nos cuidados de saúde e enfermeiros que tenham 

mais “insights” sobre as questões morais e éticas. Segundo a OE (2003, pp.165-166) 

citando o Regulamento do Exercício para a Prática da Enfermagem (REPE) descrito no 

Dec. Lei nº 161/96 de 4 se Setembro, Cap. II, Artº 4º Enfermagem,  

   

 “é a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo 
prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, 
ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está 
integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a 
saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 
funcional tão rapidamente quanto possível.”  

 

 Os enfermeiros são dos profissionais de saúde com maior reconhecimento social 

no nosso país, sendo por isso segundo Correia et al (2001) como citado em Carvalho & 

Carvalho (2006), uma profissão que se impôs de forma decisiva nas últimas duas 

décadas. Segundo a OE (2008), até 31 Dezembro de 2007 encontravam-se inscritos na 

OE 54 220 enfermeiros dos quais 52 085 são de nacionalidade portuguesa. Em relação 

aos graus académicos dos 54 220 enfermeiros inscritos, 30 028 apresentam grau de 

Licenciatura, 15 973 Bacharelato e 8 219 têm outro grau não especificado. Com isto, os 

enfermeiros são a maior classe profissional na área da saúde em Portugal. 

 Segundo a OE (2003), a prática da Enfermagem enquadra-se num contexto de 

acção multiprofissional assim, as intervenções de enfermagem distinguem-se em dois 

tipos: 

  Intervenções Interdisciplinares: iniciadas por outros técnicos da equipa em que 

o enfermeiro assume a responsabilidade da sua implementação (ex: prescrições 

médicas); 

  Intervenções autónomas: iniciadas pelo próprio enfermeiro.  
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 Os enfermeiros são profissionais que desenvolvem a sua actividade profissional 

em vários contextos sendo vários os seus domínios de competência, nomeadamente os 

ilustrados na Fig. 3. 

 
Fig.3 – Domínios da área de competência da Enfermagem 

 
OE, 2003 

 

 Segundo a OE os Padrões de Qualidade de Cuidados de Enfermagem passam 

pela PS em que, na procura permanente da excelência no exercício profissional, o 

enfermeiro ajuda os utentes a alcançarem o máximo potencial de saúde, através de:  

 Identificação da situação de saúde da população e dos recursos do utente/família 

e comunidade; 

 Criação e aproveitamento de oportunidades, para promover estilos de vida 

saudáveis identificados; 

 Promoção do potencial de saúde do utente através da optimização do trabalho 

adaptativo aos processos vitais, crescimento e desenvolvimento; 

 Fornecimento de informação geradora de aprendizagem cognitiva e de novas 

capacidades pelo utente. 
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 Os enfermeiros são então por isto, profissionais versáteis e multifacetados que 

desenvolvem a sua prática em inúmeros contextos e áreas de especialidade, sendo que a 

sua prática profissional um trabalho de complementaridade com o de outros 

profissionais de saúde.  

 É no entanto, indiscutível o papel primordial que os enfermeiros têm na 

promoção da saúde e “ajudá-los a melhorar o seu desempenho nesta área é uma forma 

de desenvolver a EPS e aumentar os ganhos em saúde da população.” (Carvalho & 

Carvalho, 2006, p.38). Estes ganhos em saúde reflectem-se através do desenvolvimento 

de intervenções que visem promover a saúde através da divulgação e incentivo de 

estilos de vida saudáveis com vista à prevenção da doença e tendo como objectivo 

último a melhoria da qualidade de vida.  

“É reconhecido que o enfermeiro detém um lugar 
privilegiado nos modelos de equipa pluridisciplinar de saúde 
que têm sido experimentados em Portugal devido às múltiplas 
oportunidades que tem de conhecer as famílias e os seus estilos 
de vida, durante o atendimento das suas necessidades de 
saúde...” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.39).  

  

 Todos os enfermeiros desempenham o papel educador para a saúde, uma vez que 

este é inerente ao desempenho das suas funções. Não obstante à inerência do papel de 

educador para a saúde de qualquer enfermeiro, é necessário possuir diferentes 

competências para o desempenho efectivo do papel de educador para a saúde 

(Bernardino et al, 2009). Ocupando um lugar privilegiado, o enfermeiro detém o papel 

de agente facilitador da mudança, que é o que se pretende com a prática da EPS. Este 

papel preponderante torna-se imprescindível em todas as áreas, mas de forma mais 

consistente e primordialmente necessária na área dos cuidados de saúde primários por 

isso mesmo, por serem a primeira linha de cuidados de saúde. ”Os enfermeiros 

necessitam de diferentes tipos de competências e, ao desenvolverem as atitudes ou a 

adquirirem as convicções e comportamentos que são fundamentais na EPS terão muito 

mais êxito na satisfação das necessidades actuais dos seus doentes/utentes.” (Carvalho 

& Carvalho, 2006, p.40).  

Relativamente às áreas de EPS em que actuam os enfermeiros, a nível dos 

cuidados de saúde primários, Carvalho & Carvalho (2006) faz referência a áreas como o 
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planeamento familiar, saúde materno-infantil, saúde escolar, saúde do adulto, saúde do 

idoso, entre outras actividades na comunidade. Estas áreas vão de encontro aos planos 

nacionais de saúde, como por exemplo o plano nacional de: Saúde Reprodutiva; 

Promoção da Saúde em Crianças e Jovens; Saúde Oral; Saúde Escolar; Saúde das 

Pessoas Idosas, Vacinação; Controlo da Diabetes; Luta contra a Obesidade; Prevenção e 

Controlo de Doenças Cardiovasculares; Prevenção de Acidentes; Luta contra a 

Depressão; Prevenção de Problemas ligados ao Álcool; Prevenção do Consumo de 

Drogas Ilícitas; entre outros relacionados com prevenção de doenças infecto-

contagiosas e controlo de doenças crónicas (DGS, 2011) 

Para um enfermeiro prevenir a doença torna-se pouco para quem de tão perto 

conhece a saúde e a realidade dos cuidados, é-lhe imprescindível promover a saúde e a 

vida, mas e acima de tudo promover a qualidade de vida dos utentes com quem 

contacta. “Todavia, se o processo de EPS dirigido aos utentes/clientes não for de 

encontro às suas necessidades, não respeitar a sua escolha, autonomia e liberdade não 

pode ser apropriadamente chamado de EPS.” (Carvalho & Carvalho, 2006, p.40). 

 Existe, no entanto, a questão do auto-reconhecimento por parte do enfermeiro e 

da apropriação devida do papel de educador para a saúde, esta questão de reivindicar 

este papel como sendo próprio das suas competências nem sempre é feito pois, “muitos 

enfermeiros são dissuadidos a tentar qualquer prática educativa porque não se sentem 

à vontade num papel disciplinador e autoritário, receiam que os conhecimentos 

transmitidos possam ser incorrectos ou prejudiciais e têm uma preparação inadequada 

a nível da capacidade de comunicação e ensino” refere Lash (1990) como citado em 

Carvalho & Carvalho (2006, p.41). Este mesmo autor (Lash (1990) como citado em 

Carvalho & Carvalho, 2006), refere que existem filosofias subjacentes à EPS e que para 

se exercer o papel de educador para a saúde é preciso: 

 Escutar os indivíduos e identificar quais as suas convicções acerca da saúde; 

 Criar uma relação de ajuda; 

 Criar interesse e entusiasmo pelo bem-estar das pessoas; 

 Participar com os formandos na aprendizagem da tomada de decisões; 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         26 

 

 Ajudar a tornar clara as escolhas à disposição das pessoas; 

 Desenvolver as suas próprias capacidades de comunicação e aconselhamento; 

 Conferir autoridade quer a si próprios, quer aos educandos e tomar em linha de 

conta as influências sociais e obstáculos à saúde; 

 Conseguir que os educandos respondam e de adaptem aos desafios e obstáculos 

que encontrem. 

 Posteriormente, Amado et al (1999) como citado em Bernardino et al (2009, p.2) 

acrescentam que com base na formação inicial o enfermeiro deve optimizar o seu papel 

de educador para a saúde devendo ser “imparcial, deve saber escutar, saber dar 

suporte, saber guiar, respeitar crenças, valores e atitudes dos utentes, assim como 

respeitar a autonomia de cada pessoa.” Conforme referido anteriormente a prática da 

EPS passa muito por capacidades a nível comunicação e ensino, vertentes estas que 

começam por ser em parte inatas ao individuo pela sua personalidade, são reconhecidas 

a nível da formação inicial no que refere ao nível da licenciatura em enfermagem e que 

são exploradas e desenvolvidas ao longo da vida e das experiências profissionais e 

pessoais vivenciadas. Segundo Bernardino et al (2009, p.2) a EPS “implica transmitir 

informação de forma compreensível para a população.” Os educadores para a saúde 

para se tornarem eficientes, têm de “se concentram em dar o feedback e a avaliação 

apropriados a fim de estimular a aprendizagem.” (Hockenberry, Wilson e Welkenstein 

(2006) como citados em Bernardino et al, 2009, p.2). Esta preparação para a eficiência 

segundo Canário (1995) como citado em Carvalho & Carvalho (2006. P.44), deveria 

iniciar-se na formação inicial onde “a prioridade deve assentar sobre a aquisição de 

um conjunto de estratégias de aprendizagem de modo a que esta se constitua 

efectivamente como o primeiro momento de uma formação que se continua ao longo de 

toda a vida.” Esta afirmação é clara no que refere a que nem todos os enfermeiros 

formados são de forma inata educadores para a saúde ou seja, o papel de educador para 

a saúde está acessível para todos os enfermeiros mas apenas é plenamente alcançado, 

explorado e desenvolvido por alguns que demonstram competências na área da PS e 

consequente EPS. Neste seguimento, Pestana (1995) como citado em Carvalho & 

Carvalho (2006, p.43), refere que “é cada mais pertinente questionar como e que 
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profissionais se devem formar, obrigando a uma coordenação entre o Sistema de Saúde 

e o Sistema de Educação não podendo a EPS funcionar desarticulada da realidade.” 

Existe portanto, a necessidade de uma actualização contínua bem como, uma adaptação 

constante para dar resposta às necessidades, resposta esta que é impossível de ser 

conseguida na fase da formação inicial de um enfermeiro, porque o objectivo da 

formação contínua deveria ser segundo Sousa (2000) como citado em Carvalho & 

Carvalho (2006, p.45), “o de ajudar os profissionais a adquirirem e a manterem 

competências, assim como a compreenderem os seus deveres em relação à entidade 

empregadora e aos objectivos da prática profissional.” O mesmo autor nesta linha de 

pensamento faz enfoque que a “formação dos enfermeiros em EPS deve levá-los a 

compreender os novos papéis que lhe dizem respeito, mas por vezes privilegia mais a 

vertente técnica da formação em detrimento das vertentes socioculturais, humanistas.” 

(Carvalho & Carvalho, 2006, p.43), Portanto, o conhecimento de causa do contexto em 

que se irá inserir a sua prática da EPS é fundamental para que se possa actuar em grupos 

socioculturais específicos com um conjunto de atitudes e comportamentos, crenças e 

valores morais e éticos específicos para que possam delinear objectivos e estratégias 

para os alcançar. Recorrendo ao léxico do Conselho Internacional de Enfermagem 

(2005) como citado em Bernardino et al (2009) no que refere à Classificação 

Internacional para a Prática da Enfermagem (CIPE), é possível fazer uma analogia 

acerca do que deve caracterizar o enfermeiro detentor do papel de educador para a 

saúde. É por isso essencial saber interpretar (compreender as necessidades de saúde da 

população), não sendo suficiente apenas informar (comunicar alguma coisa ao 

doente/família). É sim necessário, educar (transmitir conhecimentos pertinentes para a 

saúde do doente/família) sendo para tal, necessário o fornecimento de informações 

sistematizadas adequadas ao contexto, ou ensinar. É imperativo então, instruir, 

permitindo dar uma oportunidade ao doente/família para optimizar a sua saúde, com o 

objectivo de obter os melhores resultados em termos de saúde. À instrução encontra-se 

inerente a compreensão e clarificação para explicar e orientar o doente/família para as 

melhores decisões relacionadas com as escolhas em termos de saúde. A estratégia passa 

pelo aconselhamento através do diálogo, capacitando os indivíduos a tomar as suas 

próprias decisões (empowerment). Para tal, o enfermeiro deve colaborar (trabalhar em 
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conjunto com o doente/família), pois só através de uma parceria se consegue estimular 

os indivíduos a adoptar estilos de vida saudáveis. 

Neste sentido, surge e com toda a pertinência a crescente preocupação de definir 

e delinear competências dos enfermeiros em qualquer área da sua intervenção pois, 

“parece ser a competência o âmago do que dá sentido e significado à malha laboral 

que forma o tecido humano, que dá corpo e identidade ao que se entende ser a 

profissionalidade de Enfermagem,”. Neste sentido, a OE (2003, p.16) definiu um 

conjunto de competências do enfermeiro de cuidados gerais que definiu como “um nível 

de desempenho profissional demonstrador de uma aplicação efectiva do conhecimento 

e das capacidades, incluindo ajuizar.”  

 As instituições estão “cada vez mais envolvidas no significado do que é fazer 

frente à obrigatoriedade de cumprir o seu espírito de missão e fazer a gestão de 

recursos” (Mendonça, 2009, p.17). Assim, os prestadores de cuidados na sua prática 

vêm-se obrigados a “cumprir com competência executória, mas em conformidade com 

as limitações que as instituições lhe colocam”. Este processo “…não gere só a 

qualidade e quantidade do atendimento, nem a capacidade cuidativa. Tem também que 

gerir os estados de ânimo que vivencia nos quotidianos de trabalho (…) cujo capital de 

referência é o ser humano e a sua emocionalidade.” (Mendonça, 2009, p.17). 

 

2.3 Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde 
 

Antes de se referenciar o que é e em que consiste o Centro de Atendimento do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), irá ser contextualizada a realidade das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) na Europa no que refere à área da Saúde. 
 

TIC e Saúde na Europa: 
 

A European Space Agency (ESA) é o portal de acesso da Europa ao espaço, e 

consiste numa organização internacional com 18 Estados-Membros. Através da 

coordenação dos recursos financeiros e intelectuais dos seus membros, pode levar a 

cabo programas e actividades muito para além do alcance de qualquer país europeu. 

Assim sendo, a sua missão é a moldar o desenvolvimento da capacidade espacial da 
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Europa e assegurar que o investimento no espaço continua a trazer benefícios para os 

cidadãos da Europa e do mundo (ESA, 2011). Em 2002, a ESA criou a Telemedicine 

Alliance com o objectivo estratégico de criar um sistema unificado de telemedicina, 

reconhecido na Europa como e-Health (ESA, 2004). A área da e-Health é 

potencialmente lucrativa e muitas vezes resulta em servir interesses secundários ou 

paralelos e contraditórios aos interesses do cidadão. Neste sentido a Aliança da 

Telemedicina decidiu colocar o cidadão como ponto fulcral da sua visão e formulou 

uma visão da saúde centrada no cidadão. Esta visão é teoricamente compreensível, 

embora na prática se torna difícil de concretizar. (ESA, 2004). Segundo esta visão é 

proposto que o cidadão tenha acesso aos seus dados e que tenha controlo sobre a sua 

situação, que tenha acesso à sua própria informação vital e dando-lhe o uso que bem 

entender sem grande esforço. A e-Health pode ajudar a perceber esta visão de saúde 

centrada no cidadão com recurso à internet, que se tornou um meio de acesso à 

informação de todos os tipos. Através da internet podemos delinear correctamente os 

nossos objectivos da forma mais conveniente e transportá-los para área da saúde. A 

visão e a estratégia definidas pela ESA (2005) encontram-se ilustradas na Fig. 4 e 

representam claramente como o cidadão é o foco do sistema de saúde e de que forma 

este pode estar em condições de controlar seu próprio destino. 

 

Fig. 4 – Visão da e-Health centrada no cidadão 

ESA, 2005 
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A área da tele-saúde é um avanço tecnocientífico de extrema relevância, ainda 

mais quando avaliados não de forma individual mas à escalada europeia. Carrasqueiro 

(2007: 94) referiu um conjunto de recomendações para o desenvolvimento da e Health 

ou e-Saúde em Portugal. Existe então referência a acções a dinamizar para que este 

desenvolvimento da e-Saúde seja uma realidade, nomeadamente acções a dinamizar: 

pelo estado; pelo ministério da saúde (MS); por entidades gestoras de redes de prestação 

de cuidados de saúde; por prestadores de cuidados de saúde; pela indústria 

farmacêutica, biomédica e dos equipamentos médicos; por sociedades científicas; e por 

associações de doentes. 

Assim Carrasqueiro (2007, p.94) refere que, 

 “o estado deve estabelecer um programa de 
incentivo específico às iniciativas de formação na área das 
tecnologias de informação e comunicação na saúde, por 
forma a aumentar o número de profissionais preparados 
numa lógica de intersecção das duas áreas”.  

 

Nesta lógica de pensamento a mesma autora refere que, entre outras iniciativas 

“cumpre ao Estado o combate à infoexclusão, percursora de inequidade de acesso ao 

sistema de saúde, através de planos intersectoriais, nomeadamente de iniciativas de 

formação e sensibilização à população.” Neste sentido, existe referência às acções a 

dinamizar pelo MS que consiste no desenvolvimento de “um Contact Center que 

disponibilize pelo menos a informação considerada mínima ao cidadão enquanto 

pagador do sistema de saúde e enquanto utilizador do mesmo e recolha as suas 

expectativas e avaliações.” (Carrasqueiro, 2007, p.94). Com a criação deste centro de 

atendimento sugerido como uma das recomendações para dinamizar a e-Saúde em 

Portugal, Carrasqueiro (2007, p.94), faz referência que “o Contact Center deverá ter 

uma especial atenção à área da promoção da saúde e prevenção da doença e integrar o 

atendimento telefónico de apoio ao cidadão, especialmente nas questões relacionadas 

com a utilização do sistema e triagem.”. Esta é uma acção que dá seguimento aos 

principais acontecimentos decorridos nas politicas de saúde em Portugal e ilustrados na 

Fig. 5. 
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Fig. 5 – Principais acontecimentos para as Politicas de Saúde em Portugal 1970-2006 

 
Simão, 2009 
 

Definição e Funções do Serviço do Centro de Atendimento do SNS: 
 

 

 A Saúde 24 surge então como iniciativa no MS para ser o Centro de 

Atendimento do SNS para que possa “ampliar e melhorar a acessibilidade dos utentes 

do SNS à informação de cuidados de saúde.” (Parra et al, 2007, p.103). Surgiu em 

2007, no seguimento de anteriores linhas como “Dói, Dói? Trim Trim” exclusivamente 

para pediatria e “Linha de Saúde Pública” (LSP) para questões relacionadas com 

questões de saúde pública, mas agora com alargamento do espectro de acção a toda a 

população. Sendo o foco dos cuidados o utente que está inserido na cadeia de prestação 

de cuidados situando-se na entrada do sistema, conforme ilustra a Fig. 6. A Saúde 24, 

“recorrendo a tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
constitui uma solução estruturante, tanto na perspectiva de ser um ponto 
de contacto inicial fundamental e decisivo para uma maior 
racionalização dos recursos existentes, como na perspectiva de ser um 
contributo para o aumento da consistência dos sistemas de informação 
do Ministério da Saúde.” (Parra et al, 2007, p.103) 
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Fig. 6 – A Saúde 24 na cadeia de prestação de cuidados de saúde 

 
 

 
Parra et al, 2007  
  

 O Centro de Atendimento do SNS “é um serviço de saúde vocacionado para 

informar, aconselhar e encaminhar correctamente o utente na rede do SNS, de uma 

forma rápida, simples, credível, consistente e confidencial.” (Gomes, 2009, p.3). 

Resultou de um processo de contratualização de Parceria Público Privada entre a 

operadora Linha de Cuidados de Saúde (LCS), à qual cabe a gestão do Centro de 

Atendimento e a Direcção Geral de Saúde (DGS) à qual cabe segundo Gomes (2009):  

 Aprovar campanhas, conteúdos, sistemas e outros recursos, alterações 

organizacionais da LCS; 

 Monitorizar toda a actividade da LCS e respectivos pagamentos; 

 Participar na elaboração e revisão dos conteúdos do Centro de Atendimento; 

 Inspecção e fiscalização das actividades a desenvolver pela Operadora; 

 Garantir a articulação com o SNS.  
 

 A Parceria Público-Privada foi considerada o Modelo de Investimento e 

Governança “mais económico, eficiente e efectivo para implementar a curto prazo o 

Centro de Atendimento” (Gomes, 2009, p.8) tendo assim, sido implementado em 8 
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meses. Foi uma forma inovadora que promove a melhoria da qualidade, ultrapassando 

as restrições financeiras e de gestão do estado. Tendo em vista a qualidade o Centro de 

Atendimento é “gerido numa base de resultados, nomeadamente de indicadores de 

desempenho, níveis de serviço e satisfação de utentes” (Gomes, 2009, p.8) este 

contribui de forma activa para a promoção da inovação no que refere aos Sistemas de 

Informação do SNS sendo exemplo disso a criação da plataforma do Portal da Saúde 

relativamente aos Serviços de Saúde. 

 A criação do Centro de Atendimento foi um recurso optimizado pelo SNS de 

extrema utilidade com a finalidade de contribuir para uma optimização dos recursos de 

saúde, uma vez que segundo Gomes (2009): 

 Contribui para uma menor concentração de utentes nos serviços; 

 Reduz as idas desnecessárias às urgências; 

 Potencia a eficácia e eficiência do sector da saúde com encaminhamento dos 

utentes para as unidades adequadas; 

 Permite racionalizar recursos; 

 Melhora a qualidade e proximidade dos cuidados de saúde centrados no rigor 

clínico dos algoritmos e na organização sistemática; 

 Antecipa e responde a ameaças de Saúde Pública, uma vez que se constitui como 

um sistema de alerta e de comunicação eficaz (ex: criação de um centro de 

atendimento secundário temporário para dar atendimento da Gripe A, vírus H1N).  
 

 As mais-valias trazidas pelo Centro de Atendimento do SNS não foram apenas 

para o Sistema de Saúde em geral mas também para o cidadão em particular. O Centro 

de Atendimento é uma forma de atendimento mais próximo porque é um canal rápido e 

eficaz de comunicação, o acesso aos profissionais de saúde é assim mais fácil. Existe 

uma melhoria no acesso aos cuidados de Saúde porque desta forma torna-se simples, 

fácil e cómodo utilizar aceder os serviços de saúde e atenua “parte das assimetrias 

regionais no acesso” segundo Gomes (2009, p.5). Desta forma proporciona informação, 

aconselhamento e orientação ao cidadão ao mesmo tempo que o responsabiliza e 

implica na gestão da sua própria saúde.  
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Sistemas de Suporte do Centro de Atendimento do SNS: 

 
 

O sistema principal CAS (Clinical Assessment System) é o mesmo em utilização 

pelo NHS Direct (Reino Unido) e pelo NHS 24 (Escócia) mas adaptado à realidade 

portuguesa. Segundo Goode et al (2004) como citado em Simão (2009), o CAS teve 

origem nos Estados Unidos da América com base num programa desenvolvido para que 

as seguradoras pudessem gerir riscos e racionar custos. O CAS é um software utilizado 

tanto para a “Linha de Saúde 24” como para o NHS Direct, e apesar de algumas 

especificidades consoante a realidade da população em causa, “coloca ambos os 

sistemas de apoio à decisão clínica no mesmo patamar de decisão e comparação” 

(Clinical Solutions (2008), como citado em Simão, 2009, p.24). Este sistema baseia-se 

em algoritmos de triagem classificados por sintomas, idade, género e traumático ou não-

traumático tendo sido previamente aprovado pela DGS antes da sua implementação e 

revistos a cada 6 meses. (Gomes, 2009). Os meios de suporte estão disponíveis em 

língua portuguesa e inglesa, bem como o atendimento por webchat de utentes com 

necessidades especiais. “O software está orientado para seguir um protocolo 

organizado com questões que percorrem diferentes sintomas. Porém não deve ser 

encarado como um sistema de diagnóstico mas sim como um meio complementar de 

apoio ao diagnóstico.” (Simão, 2009, p.25). Assim, o CAS, tal como ilustra a Fig.7, 

permite segundo Parra et al (2007): 

 Gestão dos contactos; 

 Registo de dados clínicos e administrativos dos utentes; 

 Triagem por meio de algoritmos periodicamente actualizados; 

 Análise da informação para suporte à decisão do operador. 

 

 O Sistema encontra-se assente numa base de algoritmos detalhados por tópicos e 

respectiva sequência de perguntas com necessidade de resposta que pode ser aberta com 

a hipótese de resposta “Sim”, “Não” ou “Incerto” ou perguntas com itens como hipótese 

de resposta a serem seleccionados conforme a situação em questão. Na Fig. 8 

encontram-se, a título de exemplo os tópicos do algoritmo “Dor Abdominal” e na Fig. 9 

as respectivas perguntas de cada tópico.  
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Fig. 7 – Arquitectura dos sistemas de informação da Saúde 24 

 

Parra et al, (2007)  

 

 Segundo Goode & Greatbatch (2005), como citado em Simão (2009, p.25), “o 

grande objectivo é criar um sistema seguro e racional de recursos de cuidados de 

saúde para um largo espectro de pacientes, em parte controlando e circunscrevendo o 

trabalho.” Em termos práticos um operador que pretenda percorrer um caminho 

diferente daquele que é preconizado pelo CAS é obrigado pelo sistema a “uma 

justificação nos campos apropriados da decisão tomada, e em algumas instâncias, uma 

autorização de um superior.” (Simão, 2009, p.25).  

  Segundo Simão (2009), a estruturação do algoritmo tem como premissa inicial o 

“pior cenário possível” com o objectivo de detectar precocemente as situações de 

emergência antes de se proceder à caracterização do sintoma em si mesmo.

 Relativamente à informação de auxílio à tomada de decisão do operador “os 

conteúdos de Saúde Pública e de Informação Geral de Saúde, da responsabilidade do 

Ministério da Saúde, são acedidos pelos operadores através da Intranet e pelo público 

em geral através da Internet.” (Parra et al, 2007, p.107). A interoperabilidade desta 
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arquitectura tecnológica torna-se possível através de um motor de integração, 

nomeadamente o Microsoft Biz Talk que, segundo Parra et al (2007, p.107) “permite 

gerir adequadamente a integração de fluxos de informação proveniente de outros 

sistemas…”. No que se refere à interoperabilidade no CAS, a informação é integrada 

num sistema que contém dados externos através da plataforma do Portal da Saúde 

provenientes de outros sistemas do MS, nomeadamente: 

 Informação demográfica dos utentes do SNS da base de dados central gerida 

pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS); 

 Informação sobre a rede de prestadores de cuidados de Saúde do Sistema de 

Informação de Integração e Prestadores (SIIP) gerido pela Secretaria-Geral do MS. 

 

 O sistema permite ainda exportar dados através de fax nomeadamente as notas de 

encaminhamento com resumo do contacto do utente em questão com navegação do 

algoritmo percorrido, conforme ilustra a Fig. 10 e a Fig. 11.Com tudo isto, Parra et al 

(2007) refere que o sistema deixa ainda em aberto a possibilidade futura de integração 

com outros sistemas do MS, nomeadamente: 

 Canalizar a informação clínica relativa a encaminhamentos urgentes para os 

sistemas de informação utilizados nas urgências do SNS; 

 Integrar processos administrativos (ex: agendamento e marcação e consultas) e 

canalizar informação clínica registada em cada atendimento da Saúde 24 para 

uma futura plataforma do Registo de Saúde Electrónico (RSE) mesmo não sendo 

um tipo de informação obtida de forma presencial. (Gomes, 2009). 

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         37 

 

Fig. 8 – Exemplos de tópicos do algoritmo “Dor Abdominal” 

 
 

Gomes, 2009 
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Fig. 9 – Exemplos de perguntas dos tópicos do algoritmo “Dor Abdominal” 

 

 

 

Gomes, 2009 
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Fig. 10 – Fax de encaminhamento do utente 1ª página 

 

 

Gomes, 2009 
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Fig. 11 – Fax de encaminhamento do utente 2ª página 

 

Gomes, 2009 
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Serviços prestados pelo Centro de Atendimento do SNS:  

 

A “Linha de Saúde 24” é um serviço onde é realizado um contacto inicial com 

capacidade de orientação dos utentes. É um tipo de serviço completamente focado no 

cidadão, que tem os seguintes canais de acesso disponíveis representados na Fig. 6: 

• Telefone, através de número único nacional (808 24 24 24), com custo de 

chamada local 

• Fax; 

• Correio electrónico; 

• Web. 

  

 O serviço prestado pelo Centro de Atendimento do SNS veio trazer inúmeras 

mais-valias e colmatar muitas das falhas existentes na gestão do processo saúde-doença 

da população em geral. É um serviço universal com disponibilidade 24h por dia nos 7 

dias da semana. Resulta numa solução estruturante uma vez que após o contacto inicial 

e após a orientação dos cidadãos proporciona um aumento na “consistência dos 

sistemas de informação do Ministério da Saúde” (Gomes, 2009, p.15) existindo sempre 

a monitorização e acompanhamento do desempenho do serviço prestado. Sendo um 

serviço de apoio à prestação de cuidados aos doentes, este disponibiliza três tipos de 

serviço: 

  Serviço TAE (Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento): Realiza triagem 

Clínica através de algoritmos, aconselhamento e encaminhamento do utente para 

um serviço de saúde recorrendo à notificação deste último via fax; 

 Serviço IGS (Informação Geral de Saúde): Acesso à rede de prestadores de 

cuidados do SNS, farmácias e futuramente de convencionados; 

 Serviço SP (Saúde Pública) transferência dos utentes para a Linha de Saúde 

Pública (LSP). 
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Fig. 12 – Chamadas telefónicas na Linha de Saúde 24 em 2009 por módulo e atendimento 

 

 
MS, 2010 
 

 A Fig. 12 ilustra a caracterização das chamadas realizadas no ano de 2009 por tipo 

de serviço prestado, onde se pode analisar que 72 % das chamadas correspondem ao 

serviço TAE, o principal serviço fornecido pela Saúde 24.  

 Simão (2009) refere que dos 367.159 contactos telefónicos analisados a faixa 

etária onde se registam mais contactos (195.659 contactos) são so que realizam para 

utentes com a faixa etária 1 (0-14 anos) conforme ilustra a Fig. 13. 

 Segundo Carrasqueiro (2007, p.92) em relação à “Linha de Saúde 24” é referido 

que: 

  “por comparação com as funcionalidades possíveis nestes 
centros, o espectro de acção é ainda limitado, especialmente 
no que se refere a informação de saúde disponibilizada aos 
cidadãos, a serviços de contacto no sentido Centro -> Utente 
(campanhas de promoção ou rastreio) e aos serviços de 
integração da rede de prestação.”  
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Fig. 13 – Distribuição das classes etárias que acederam à “Linha de Saúde 24” (Maio 2008-Março 
2009) 

 

Simão, 2009 

 É importante sublinhar que desde a implementação do Centro de Atendimento do 

SNS – “Linha de Saúde 24”, já houve actualizações e melhoramentos dos 

procedimentos e, novos motores clínicos foram implementados. É um serviço que 

identifica os cuidados mais adequados em cada momento identificando ao mesmo 

tempo o tipo de cuidados, localização e que recursos a utilizar e brevidade de acesso aos 

mesmos. Todas estas vertentes são conseguidas segundo Parra et al (2007) através de 

procedimentos de atendimento de protocolos de articulação com o Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM) e o Centro de Informações Anti-Venenos (CIAV) que 

permitem a transferência bi-direccional de contactos, existindo um encaminhamento da 

Saúde 24 para o INEM sempre que sejam detectadas situações de emergência e para o 

CIAV quando detectadas situações relacionadas com intoxicações. Por outro lado, 

chamadas recebidas pelo INEM consideradas não emergentes são transferidas para a 

Saúde 24; 

 

 2.4 Enfermagem e Comunicação 

  

 No que refere às competências dos enfermeiros de cuidados gerais no domínio 

da prestação e gestão dos cuidados, um dos princípios chave da prestação de cuidados é 

a PS e Comunicação e Relações interpessoais como ilustra a Fig.3. Com isto, e de 
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acordo com a ênfase que se tem vindo a colocar no empowerment (capacitação) dos 

indivíduos, irá ser apresentado o processo que é um pré-requisito para todos os tipos de 

aprendizagem segundo Green & Tones (2010), a comunicação. 

Comunicação: 

 Comunicar significa tornar comum, assim a comunicação “é um processo de 

compreender e compartilhar mensagens enviadas e recebidas, e estas mensagens 

exercem influência no comportamento das pessoas envolvidas, confirmando o fato das 

pessoas estarem constantemente envolvidas por um campo interacional.” (Braga & 

Silva, 2007, p.410). O processo de comunicação envolve três componentes: uma fonte 

ou emissor, uma mensagem e um receptor. O conteúdo do processo de comunicação 

também é entendido como processo de socialização que acompanha a evolução do ser 

humano, e por isso consiste na transmissão de significados (palavras ou gestos) de 

forma verbal ou não verbal. Com isto e reportando à EPS, o objectivo da comunicação 

não é apenas entregar uma mensagem, mas sim realizar uma mudança no beneficiário 

dessa mesma mensagem, no seu conhecimento, na sua atitude e consequentemente no 

seu comportamento (Green & Tones, 2010). 

 

Fig.14 – Modelo do processo de comunicação em telecomunicações 

 

Green & Tones, 2010 
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 A comunicação é como já foi referido um pré-requisito para qualquer tipo de 

aprendizagem, que por si já é factor responsável de mudança. No entanto, a forma e 

eficácia do processo de comunicação terá alguma influência sobre o alcance das metas 

de aprendizagem, refere Green & Tones (2010). No modelo de comunicação em 

telecomunicações apresentado na Fig. 14, uma fonte de informação envia uma 

mensagem através de um transmissor (canal de comunicação) que se espera que chegue 

ao seu destino, posteriormente é descodificada por um receptor. Inevitavelmente, no 

decorrer do processo de comunicação este processo sofre de um maior ou menor grau de 

interferências (ruído), estas interferências podem ser apenas técnicas ou então ruído 

físico (áudio) ou ruído psicológico que incluiu quaisquer distorções resultantes de 

crenças e atitudes individuais, bem como defeitos ou limitações do seu sistema 

sensorial, como por exemplo diminuição da acuidade auditiva. A mensagem tem de 

alcançar os sentidos do receptor, se isto não acontecer o processo de comunicação e 

aprendizagem falha logo na fase inicial, é responsabilidade de comunicador evitar esta 

falha. O comunicador deve ser estar o mais atento possível à mensagem para atingir os 

objectivos da comunicação. A mensagem deve ser deve ser correctamente interpretada. 

A descodificação da mensagem com recurso à atenção que lhe é dada à percepção e 

interpretação depende da experiência adquirida no passado e reportada ao momento 

com recurso à memória passada do receptor. O sucesso da comunicação vai ser 

influenciado pelas características da fonte e do receptor. As características do receptor 

são em todo importante na descodificação, as suas crenças, capacidade de linguagem e 

capacidade intelectual, e os traços da personalidade vão influenciar a atenção e 

interpretação das mensagens. O feed-back mostra a relação reciproca entre o 

comunicador e o receptor, qualquer forma de comunicação pode ser optimizada quando 

a fonte da mensagem analisa constantemente a reacção do receptor, muitas vezes 

garantida através da comunicação não-verbal. O sucesso na comunicação acontece 

quando a interpretação da mensagem por parte do receptor é exactamente entendida tal 

como o comunicador a quer fazer entender (Green & Tones, 2010, p.300).  

A comunicação torna-se um desafio quando uma das componentes (verbal ou 

não-verbal) se encontra ausente, é o caso da prática dos enfermeiros comunicadores que 

exercem a sua função em call-center. 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         46 

 

Enfermeiro Comunicador: 
 

 

 Segundo a OE, Enfermeiro é um profissional habilitado com “um curso de 

enfermagem legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional que 

lhe reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação de cuidados 

de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e comunidade, aos níveis da 

prevenção primária, secundária e terciária.” (OE, 2003, p.166). Segundo Pereira et al 

(2011, p.227) “os enfermeiros, constituindo o maior grupo profissional da saúde, são, 

por conseguinte, aqueles que mais informação produzem, processam e utilizam” talvez 

porque como já foi referido são os “que maior proximidade e conhecimento detêm dos 

clientes, famílias ou comunidades”. Com este pressuposto Jesus (2006) citado por 

Pereira et al (2011, p.230) desenvolveu um modelo de decisão clínica em enfermagem 

(Fig. 15) que traduz o processo de decisão clínica em enfermagem que é descrito como 

“um processo complexo, contínuo e interactivo fortemente influenciado por variáveis 

de natureza individual e contextual.” É de salientar a importância de Interagir e Intervir 

de forma contínua possibilitando assim os processos também contínuos de: conhecer o 

utente, resolver problemas e avaliar. 

Fig. 15 - Modelo de decisão clínica em enfermagem 

 

Jesus (2006) como citado em Pereira et al (2011)  
 

 O processo de tomada de decisão faz parte integrante de qualquer processo 

relacionado com cuidados de saúde implicando por isso, “escolher entre várias 

hipóteses possíveis, aquela que segundo o julgamento no momento, parece ser a mais 

adequada para dar uma resposta à situação identificada, atingindo assim os objectivos 
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pretendidos, com a máxima eficiência e eficácia.” (Pereira et al, 2011, p.231). De forma 

simplista, o processo de toma de decisão é traduzido por Nunes (2006, p.6) com as 

seguintes etapas: 

1- Recolha de informação preliminar; 

2- Equacionar várias hipóteses; 

3- Processo de raciocínio interpretativo; 

4- Pesar prós e contras das hipóteses ou alternativas colocadas; 

5- Escolher a hipótese ou alternativa que for mais favorecida pela evidência.  

 No seu dia-a-dia, os enfermeiros deparam-se frequentemente com situações que 

exigem tomada de decisões clínicas e que têm uma influência, directa ou indirecta, na 

vida dos doentes e suas famílias. 

 O enfoque da presente investigação centra-se nos cuidados de enfermagem 

prestados por enfermeiros através de telecomunicações denominada como Telehealth 

Nursing pela American Telemedicine Association (ATA) ou por Telenursing pelo 

College of Registered Nurses of Nova Scotia. Os primeiros registos nesta área surgiram 

nos Estados Unidos em 1974 onde se descreveu o trabalho de um centro de 

telemedicina associado ao Hospital de Boston que monitorizava utentes de forma 

remota. Segundo a ATA, qualquer contacto ou monitorização de utentes realizados por 

enfermeiros através do telefone é considerado Telehealth Nursing e isto não é um novo 

achado. Recentemente tem-se verificado a associação desta prática de uma forma mais 

organizada e formal com o apoio de outros sistemas nomeadamente de sistemas 

informáticos e/ou monitorização remota independentemente se o enfermeiro vê ou não o 

utente. Assim, a ATA define Telehealth Nursing como o uso da tecnologia de tele-saúde 

/ tele-medicina para prestar cuidados de enfermagem e realizar a sua prática (ATA, 

2011). Não se considera por isso que esta seja uma área de especialidade na 

enfermagem, já que todos os locais onde os enfermeiros desenvolvem a sua prática com 

recurso a telecomunicações e tecnologias de saúde estão a exercer Telehealth Nursing.  

  Telehealth Nursing é praticado no domicílio, em clínicas, consultórios médicos, 

prisões, hospitais, call-centers e unidade de saúde móveis. No entanto segundo a ATA 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         48 

 

(2011), a triagem telefónica, monitorização remota e cuidados em casa são as aplicações 

com o crescimento mais rápido. Sendo os call-centres, um dos locais de maior 

crescimento e desenvolvimento desta prática foi o contexto escolhido para a aplicação 

desta investigação. De acordo com a ATA (2011), a Telehealth Nursing também é 

aplicada em call-centers geridos por instituições de saúde e por enfermeiros registados 

que realizam a triagem do utente, educação, aconselhamento para regular acesso do 

utente às instituições de saúde e diminuir as recorrências ao serviço de urgência. Assim, 

envolve educação ao utente, tele-consultas, comunicação de resultados de exames 

médicos e respectivo encaminhamento e/ou implementação de tratamento através de 

protocolos com as instituições de saúde e seus respectivos profissionais de saúde, e 

seguimento e monitorização da situação follow-up adequado à situação. 

 

Enfermeiro comunicador no Centro de Atendimento do SNS: 

 

Todos os contactos para o Centro de Atendimento são tratados por um 

enfermeiro. O recrutamento dos enfermeiros comunicadores encontra-se descrito no 

Anexo XIII do Contrato de Prestação de Serviços estabelecido entre a LCS e a Entidade 

Pública Contratante (2006, p.25) e passam por alguns itens de Formação e Experiência 

Necessária: 

 Diploma em Enfermagem (inscrito na Ordem dos Enfermeiros); 

 Pelo menos dois terços dos Enfermeiros com experiência profissional mínima de 

5 anos e um terço com experiência profissional mínima de 2 anos; 

  Experiência profissional mínima de 2 anos em Hospitais ou em centros de 

saúde; 

 Familiarização com tecnologias telefónicas; 

 Conhecimentos de informática na óptica do utilizador. 

 

 O recrutamento de enfermeiros visa o desempenho de funções específicas 

nomeadamente:  

 

 Garantir o atendimento dos contactos de um modo calmo, claro e profissional 

lidando com os Utentes com dignidade e respeito; 
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 Garantir o atendimento de contactos de teor clínico nomeadamente a triagem 

clínica, o aconselhamento e encaminhamento e a assistência em Saúde Pública; 

 Proceder à referenciação dos pacientes aos serviços apropriados, 

aconselhamento e quando determinado, orientação para auto-tratamento; 

 Gerir as chamadas de seguimento sempre que se revele necessário; 

 Garantir as suas competências frequentando acções de formação; 

 Interagir com a direcção no sentido de identificar e propor áreas de melhoria no 

processo de atendimento; 

 Assegura pontualmente funções de coordenação, apoiando o supervisor clínico 

sempre que este sinta necessidade. 

 

 Estes enfermeiros frequentam uma Formação Inicial de Triagem Telefónica 

para ter conhecimento da filosofia do Centro de Atendimento, dos procedimentos 

clínicos e não clínicos, do sistema informático que suporta a triagem telefónica, e 

noções de comunicação telefónica para que possam atingir os padrões de qualidade pré-

estabelecidos entre a DGS e a LCS. Os padrões de qualidade passam por atingir os 

indicadores de eficiência e os indicadores de disponibilidade, descritos no anexo I da 

adenda do contrato de prestação de serviços celebrado em 2009. Assim sendo, os 

indicadores de eficiência são: 

 Duração dos contactos telefónicos de teor clínico; 

 Duração dos contactos telefónicos de teor não clínico; 

 Tempo de espera para o atendimento telefónico personalizado; 

 Taxa de contactos telefónicos abandonados; 

 Tempo de resposta aos contactos escritos; 

 Tempo decorrido até à identificação de uma situação de emergência; 

 Tempo decorrido até ao accionamento do serviço de tradução; 

 Taxa de chamadas de retorno; 

 Atraso na realização de Chamadas de Seguimento e de Retorno; 

 Número de transferências internas durante um contacto telefónico; 

 Taxa de utilização do Sistema de Triagem. 

 

Relativamente aos indicadores de disponibilidade a cumprir, estes são: 
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 Taxa de ocupação total da capacidade telefónica; 

 Número de ocorrências de ocupação total da capacidade telefónica; 

 Número de interrupções do atendimento via telefone e via fax; 

 Taxa de disponibilidade de atendimento via internet; 

 Número de interrupções do atendimento via internet. 

 

Os enfermeiros comunicadores realizam a triagem telefónica tendo por base: o 

seu espírito crítico; a história do utente; a escolha do algoritmo; a confidencialidade do 

utente; e o encaminhamento. A triagem telefónica é influenciada pelas expectativas dos 

utentes, e é nestas que se baseia a sua iniciativa de contactarem a linha 

independentemente de ser o primeiro contacto ou não, e nas competências profissionais 

dos comunicadores, que neste caso são enfermeiros.  

A Triagem telefónica, que neste caso é uma Triagem Clínica, consiste num 

processo realizado por enfermeiros recorrendo a um sistema de algoritmos em suporte 

informático que como já foi referido no capítulo anterior apenas serve apenas de suporte 

à tomada de decisão do enfermeiro. Esta questão realça a importância do espírito crítico 

do enfermeiro em todos os passos da triagem clínica devendo este investigar todo o tipo 

de informação fornecida pelos utentes, todo o seu historial médico porque o objectivo 

do sistema é por isso avaliar sintomas de uma situação específica fazendo o despiste de 

outras situações de saúde que possam estar relacionadas. 

Todas as chamadas transformam-se informaticamente num Encontro, ou seja, 

assim que é recebida a chamada o CAS abre uma ficha que dá a possibilidade de fazer 

pesquisa de utentes pelo número de utente do SNS ou através do fornecimento do 

primeiro nome e data de nascimento, não sendo encontrados quaisquer dados 

relativamente ao utente em causa esta ficha permite criar uma ficha nova dando inicio 

ao encontro com a prévia classificação da chamada: Chamada de Triagem, Pedido 

Anónimo de Informação, IGS, Informação de SP ou Chamada de Emergência. 

A classificação da chamada permite acessos diferentes após a entrada na ficha 

do doente sendo assim o Encontro naquele momento atribuído aquele utente. Com esta 

entrada em ficha o Encontro desenvolve-se com uma linha de procedimentos clínicos e 

não clínicos e será terminado com uma disposição final nomeadamente uma das 

seguintes: 
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 Transferir para o INEM – Ambulância o mais rápido possível 

 Transferir para o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) 

 Contactar Polícia – 112 

 Contactar Linha Nacional de Emergência Social 144 

 Urgência hospitalar o mais rápido possível (mais próximo, de referenciação) 

 Contactar dentista urgentemente (Urgência Hospitalar) 

 Procurar cuidados médico no espaço de 1-4 horas 

 Falar como médico para voltar a analisar os sintomas 

 Contactar obstetra/ginecologista ou médico que acompanha a gravidez 

 Contactar Enfermeira de Cuidados Domiciliários 

 Procurar cuidados médicos no espaço de 12h (no mesmo dia) 

 Falar como farmacêutico 

 Aconselhamento terapêutico 

 Utente recusa triagem 

 Ausência de doente 

 Marcar consulta para ser observado pelo médico assistente nos próximos 1-3 

dias 

 Marcar consulta de rotina no médico assistente (no prazo de 1 semana) 

 Consulta de rotina no dentista 

 Cuidados no domicílio-auto-cuidados 

 Contactar oculista/técnico e óptica 

 Agendar chamada de seguimento (apenas para o algoritmo Diabetes) 

 

A Fig. 16 ilustra as disposições finais mais recomendadas aos utilizadores da “Linha 

de Saúde 24”, verifica-se que a disposição final mais recomendada é a de Cuidados no 

Domicilio-Auto Cuidados onde o enfermeiro comunicador exerce com maior frequência 

a EPS. 
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Fig. 16 – Disposições finais mais recomendadas na “Linha de Saúde 24” 

 
Simão, 2009 

  

Há no entanto a necessidade de fazer distinção entre a disposição final que é 

sugerida pelo algoritmo e a disposição final do enfermeiro que é transmitida ao utente. 

Pode assim acontecer que o enfermeiro concorde com a disposição final sugerida pelo 

algoritmo ou não. O sistema permite, por isso, que o enfermeiro transforme uma 

disposição final do algoritmo numa disposição final de cuidados de saúde mais ou 

menos elevados, desde que para isso justifique esta mesma alteração. 

 Associado ou não a um encontro com disposição final determinada, existe a 

possibilidade de adicionar uma disposição não clínica, não sendo considerada uma 

disposição final, porque a disposição final é sempre a seleccionada no algoritmo. As 

disposições finais não clínicas podem ser: 

 Enviar para a Fila de seguimento 

 Enviar para a Fila de retorno 

 Utente recusa o Envio de Fax 

 Informação sobre Farmácias 

 Informação sobre instituições 

 Alteração de Dados demográficos 
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 Chamada transferida internamente 

 Aconselhado a reclamar via web/fax 

 Utente não deseja continuar 

 Chamada abandonada 

 Utente desligou a chamada 

 Chamada Inapropriada 

 Chamada abusiva/ofensiva 

 Necessidade de sistema de tradução 

 Activação do sistema de tradução 

 Informações/Esclarecimentos S24 

 Prestadores 

 Agradecimentos.  

 

Segundo Parra et al (2007, p.105) o serviço TAE baseia-se no atendimento 

clínico no qual o enfermeiro comunicador, 

“…avalia o nível de risco a partir dos sintomas relatados 
pelo utente, presta aconselhamento e identifica os cuidados de 
saúde mais adequados a essa situação incluindo os auto-
cuidados, o aconselhamento a consulta de um médico num 
determinado espaço de tempo ou o encaminhamento para 
serviços de urgência.” 

  

A Fig. 17 ilustra o tipo de queixas mais referidas pelos utentes de acordo com Simão 

(2009: 72). 

 

 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         54 

 

Fig. 17 – Tipo de queixas mais referidas pelos utilizadores da “Linha de Saúde 24” 

 

Simão, 2009 

  

No final de cada chamada de triagem é questionado ao utente que caso a “ Linha de 

Saúde 24” não existisse o que teria feito, qual seria a sua intenção. A Fig. 18 ilustra que 

a faixa etária  dos 26-64 anos e que representa 54.2% da analise efectuada por Simão 

(2009), utiliza a “Linha de Saúde 24” no sentido de pedir apenas um aconselhamento, 

mas após a triagem apresenta uma disposição final de Urgência Hospitalar. 

Fig. 18 – Faixas etárias com intenção inicial “Cuidados em casa” e Disposição final “ Urgência 

Hospitalar 

 

Simão, 2009 
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Mensalmente são monitorizadas em média três chamadas a cada enfermeiro 

comunicador pelo enfermeiro supervisor que lhe é atribuído. Os critérios de 

monitorização são específicos e pormenorizados passando por critérios a nível de cinco 

tópicos essenciais: 1) Emergência; 2) Identificação da queixa; 3) Algoritmo; 4) 

Disposição final; 5) Comunicação. Com base nestes tópicos espera-se que os 

enfermeiros vão de encontro aos indicadores de eficiência e de disponibilidade, 

nomeadamente a nível dos contactos telefónicos de teor clínico e não clínico, e 

chamadas de emergência. A medição do nível de serviço é realizada pela DGS de 

acordo com o anexo I – Níveis de serviço da Adenda ao contrato de prestação de 

serviços estabelecido em 2009. Assim, no primeiro ano de celebração do contrato de 

prestação de serviços (2006), no mínimo 90% dos contactos telefónicos de teor clínico 

deveriam ter uma duração igual ou inferior a 15 minutos, decrescendo a sua duração 1 

minuto por cada ano. E em 2009 manteve-se com uma duração igual ou inferior a 12 

minutos. Relativamente à medição dos contactos telefónicos de teor não clínico, no 

mínimo 90% dos contactos telefónicos deveriam ter uma duração igual ou inferior a 5 

minutos. Ao nível de serviço na identificação das chamadas de emergência directas, no 

mínimo 85% dos contactos telefónicos de identificação de emergência directos devem 

ter uma duração igual ou inferior a 2 minutos e os contactos de emergência identificados 

após triagem clínica devem ter uma duração igual ou inferior a 10 minutos.   

Fazendo frente aos limites estabelecidos pelo acordo entre a DGS e LCS às 

necessidades dos utentes e às próprias necessidades e aspirações enquanto profissional 

de enfermagem, o enfermeiro comunicador surge como um elemento de ligação entre o 

serviço disponibilizado e o destinatário do serviço- o utente. Na “Linha de Saúde 24” os 

enfermeiros comunicadores são formados à luz da cultura e filosofia da empresa para 

que em conjunto possam atingir os objectivos propostos com o intuito de prestar o 

melhor serviço possível. Segundo a Saúde 24 (2007c) são valorizadas as “competências 

técnicas, qualidade de atendimento e prestação de serviços personalizados.” Bem 

como competências individuais “como a simpatia, disponibilidade, atenção, 

conhecimento profundo e rigoroso dos serviços disponibilizados, preocupação com os 

Utentes e aconselhamento” O enfermeiro comunicador é um elemento ágil dotado de 

uma capacidade de adaptação constante, recrutando numa questão de minutos as 
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competências de analisar/ajuizar condições de saúde/doença, conotações atribuídas a 

essas mesmas condições, recursos individuais do utente e sua família e desempenhar 

todas suas funções para cumprir os valores de ética, rigor, inovação e adaptabilidade e 

serviço ao utente (Saúde 24, 2007b). Porque “ há momentos que a saúde tem tudo a ver 

com o telefone” e ainda mais quando há necessidade de prestar serviços de: TAE, 

Aconselhamento Terapêutico, assistência em SP e IGS (Saúde 24, 2007a). 
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3. METODOLOGIA 
 

 Neste capítulo está descrito o percurso metodológico aplicado à presente 

investigação e sua fundamentação . A investigação permite criar uma ponte entre a 

disciplina, onde são produzidos conhecimentos, e a prática profissional, onde se 

operacionaliza a acção. Segundo Fortin (1999, p.26), “o objecto da investigação em 

ciências de enfermagem é o estudo sistemático de fenómenos presentes no domínio dos 

cuidados de enfermagem, o qual conduz à descoberta e ao desenvolvimento de saberes 

próprios da disciplina”.  

 

 3.1 Tipo de Estudo 

 

Com a realização da pesquisa bibliográfica não foram encontrados quaisquer 

estudos em Portugal sobre a prática da EPS dos enfermeiros comunicadores, nem 

qualquer outro estudo que tenha como amostra enfermeiros comunicadores, motivo que 

conduziu à escolha desta população para aplicar o estudo. Havendo por isso um 

objectivo delineado, optou-se por um estudo exploratório-descritivo com abordagem 

qualitativa. É um estudo de observação, transversal e do tipo descritivo. É um estudo de 

observação porque relativamente à intervenção do investigador, este observa os 

fenómenos sem que haja tentativa de os influenciar. É um estudo transversal porque em 

relação ao tempo investigado, a medição ocorre num momento, e é do tipo descritivo 

porque o seu objectivo visa descrever determinado fenómeno. 

 

3.2. Amostra 

A população é constituída pelos enfermeiros comunicadores do Centro de 

Atendimento do SNS, Linha de Saúde 24. A amostra é não probabilística do tipo 

intencional, já que é constituída por 30 enfermeiros comunicadores e supervisores que 

desempenham funções no centro de atendimento da “Linha de saúde 24”.  

Os motivos de escolha desta população prendeu-se pelo da investigadora ser 

uma das enfermeiras a desempenhar funções no centro de atendimento,” Linha de Saúde 
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24”, tendo por isso, conhecimento da realidade que rodeia os enfermeiros 

comunicadores, facilidade de acesso à população e à informação relativamente à 

especificidade deste call-center. 

Para selecção da amostra consideramos como critérios de inclusão os seguintes: 

- Ser licenciado em enfermagem; 

- Desempenhar funções como enfermeiro comunicador/supervisor há pelo 

menos 6 meses, tempo que se considera como referência à integração do enfermeiro na 

realidade do call-center; 

- Querer participar neste estudo; 

 

De forma a caracterizar o objecto de estudo procedeu-se à identificação das 

variáveis atributo que lhe são inerentes, sendo estas:  

 Género; 

 Idade; 

 Títulos académicos; 

 Tempo de experiência como enfermagem; 

 Tempo de experiência no call-center como enfermeiro comunicador e/ou 

como enfermeiro supervisor; 

 Função desempenhada actualmente no call-center. 
 

3.3. Instrumento de Recolha de Dados 

 

Foi seleccionado como instrumento de recolha de dados a entrevista semi-

estruturada onde o guião da entrevista foi constituído por 11 questões, elaboradas de 

acordo com os objectivos do estudo. O guião da entrevista foi validado por um perito 

antes da sua aplicação, encontrando-se no Anexo I. Foi realizada uma entrevista 

preliminar como treino/ensaio, não tendo sido detectadas falhas na sua aplicação.  
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3.4 Método de Tratamento dos Dados  

 

 Como método de tratamento dos dados optou-se pela Análise de Conteúdo 

Categorial de Bardin (2008). A execução da análise de conteúdo implica a realização de 

várias etapas, segundo Oliveira et al (2003, p.6): 

1- Organização do material de trabalho (transcrição das entrevistas); 

2- Definir unidades de registo (segundo temas); 

3- Definir e delimitar os temas; 

4- Definir categorias (neste estudo as categorias foram definidas a posteriori, ou 

seja, elaboradas após a análise do material, e tendo em consideração o enquadramento 

teórico e os objectivos do estudo); 

5- Codificação (quadros baseados nos temas definidos, organizados por categorias e 

onde são colocadas as unidades de registo e respectivas unidades de enumeração); 

6- Análise de frequências (contagem intra-grupo); 

7- Discussão dos dados (a qualidade da análise vai depender da transparência da 

documentação). 

 

3.5 Considerações Éticas  

 

No planeamento do estudo foram considerados todos os aspectos éticos 

referentes às autorizações necessárias para implementação da investigação. No Anexo 

II, encontra-se o pedido formal por escrito à DGS e à Direcção da Empresa LCS que 

explora o serviço do centro de atendimento da “Linha de saúde 24”, e respectiva 

autorização para a realização das mesmas. Após o prévio conhecimento dos objectivos 

do estudo e do consentimento dos enfermeiros comunicadores em participar no estudo 

(Anexo III), as entrevistas foram gravadas, e posteriormente foi feita a transcrição das 

mesmas assegurando sempre a confidencialidade e o anonimato dos dados colhidos. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

  

Neste capítulo apresentamos os dados obtidos nas entrevistas que foram 

realizadas entre os dias 17 de Outubro de 2011 e 26 de Março de 2012. Após a recolha 

dos dados foi efectuado o seu tratamento para posterior análise.  

Este capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos: no primeiro apresentou-

se a caracterização, ou seja as variáveis atributo dos enfermeiros comunicadores 

participantes; no segundo as definições e conceitos dos enfermeiro comunicadores que 

permitem facilitar a interpretação e o enquadramento das afirmações que se apresentam 

no terceiro subcapítulo referente à prática dos enfermeiros comunicadores. 

 

  4.1 Caracterização da Amostra 

  

A amostra foi constituída por um total de 30 enfermeiros comunicadores, dos 

quais 20 são do sexo feminino e 10 do sexo masculino, com idades compreendidas entre 

os 27 e os 50 anos, média de idades de 33,9 anos.  

O tempo de experiência como enfermeiro compreende-se entre os 2 anos (limite 

mínimo para admissão na “Linha de Saúde 24”) e os 26 anos, sendo o tempo médio de 

experiência como enfermeiro 10, 6 anos. 

Dos 30 entrevistados, 8 desempenham a função de enfermeiro supervisor e 22 

desempenham a função de enfermeiro comunicador. Os anos de experiência em call-

center na área da saúde compreenderam-se entre 1 e 11 anos de experiência, com tempo 

médio de experiencia em call-center de saúde 4,7 anos.   

Como se observa no Quadro 3, todos os entrevistados têm grau académico de 

licenciado em enfermagem (CLE), sendo este um dos critérios de participação no 

estudo. Dos enfermeiros comunicadores entrevistados, 6 possuem o grau académico de 

pós graduado, 3 grau de mestre, 3 grau de especialista e 3 dos entrevistados detêm uma 

segunda licenciatura.  
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Quadro 3 – Variáveis atributo (Títulos académicos, Áreas de Experiência) 

Entrev. Títulos 
Académicos Áreas de Experiencia 

1 CLE Pediatria, Urgência, Medicina, 
2 CLE, Pós Grad. Medicina, Cardiologia,  
3 CLE, Medicina, Cuidados Saúde Primários 
4 CLE, Pós Grad. Ginecologia, Cirurgia Vascular 

5 CLE Medicina, Pneumologia, Cirurgia Vascular e Cardio-toráccica, 
Cuidados Intensivos 

6 CLE, Bloco Operatório 
7 CLE Cuidados Saúde Primários 
8 CLE Pediatria 
9 CLE Urgência, Psiquiatria, Pneumologia, Medicina Trabalho 

10 CLE, Pós Grad. Medicina, Cirurgia Geral 
11 CLE, Especialidade Medicina, Cuidados Intensivos, Urgência 

12 CLE, Mestr., Pós Grad., 
Especialidade Pediatria 

13 CLE Cuidados Saúde Primários 
14 CLE Infecciologia 
15 CLE, 2ª Licenciatura Cirurgia Geral, Cirurgia Ambulatória, Cardiologia 
16 CLE, Pós Grad. Medicina, Cirurgia Geral, Cuidados Intensivos 
17 CLE Pediatria 
18 CLE, 2ª Licenciatura Psiquiatria, Cuidados Saúde Primários  
19 CLE, Pós Grad. Cirurgia Geral 
20 CLE, Mestr. Medicina, Urgência 
21 CLE Medicina, Cuidados Saúde Primários 
22 CLE, Especialidade Infecciologia, Urgência, Cuidados Intensivos 
23 CLE Psiquiatria, Medicina 
24 CLE Ortopedia, Oftalmologia, Cuidados Saúde Primários 

25 CLE, 2ª Licenciatura Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Cirurgia 
Plástica, Cuidados Intensivos, Geriatria 

26 CLE, Pós Grad Cirurgia Geral 
27 CLE, Pós Grad. Pediatria, Bloco Operatório 
28 CLE, Mestr. Cuidados Intensivos 
29 CLE Urgência, Medicina 
30 CLE Ortopedia 

 

LEGENDA: Entrev. (Entrevistado); CLE (Curso de Licenciatura em Enfermagem); Mestr. (Mestrado); 
Pós Grad. (Pós Graduação) 

 

Relativamente às áreas de experiência, foram indicadas 20 áreas de experiência 

diferentes, sendo as mais citadas Medicina, Urgência, Cuidados Intensivos, Cirurgia 

Geral e Cuidados de Saúde Primários. 
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4.2 Definições e Conceitos dos Enfermeiros Comunicadores 

  

 Após tratamento dos dados os enfermeiros comunicadores reportaram-se 

definições/conceitos importantes para enquadrar as suas afirmações e as suas 

percepções sobre a sua prática enquanto educadores de saúde. Foi manifestado que “Em 

primeiro lugar tem de se saber muito bem o conceito de saúde, o que é realmente ter 

saúde e quais os pontos principais que se deve ter para se poder manter uma pessoa 

saudável, do ponto de vista da saúde.” (E23). No Quadro 4 e 4a encontram-se descritos 

os diferentes tipos de conceito de saúde atribuídos pelos elementos da amostra. 

Genericamente os conceitos focaram-se em dimensões como: bem-estar geral e bem-

estar holístico. Alguns entrevistados refeririam saúde como o contrário de doença, mas 

também é referido que pode ser um equilíbrio entre o estado de saúde e doença, ou entre 

o individuo e meio-ambiente.  

Quadro 4 – Definições e conceitos de Saúde 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“… bem-estar quer físico, quer psicológico, social, espiritual do indivíduo.” 
E1, E2, E4, E8, E9, E10, E11, E14, E15, E17, E18, E20, E23, E24, E25, E28, 
E30 

18 

“… é um bem-estar geral..” E1, E3, E4, E9, E10, E11, E13, E14*, E17, E19, 
E22, E26 

14 

“… saúde é não estar doente, não ter sintomas…” E5, E6, E7, E15, E19, E21, 
E24, E27, E28 

10 

“… é o equilíbrio dinâmicos entre saúde e doença…” E7, E8, E18, E29 6 
“…temos de falar na saúde com um todo, portanto é um continuum… “E2, 
E3, E6, E8 

4 

“…é o conceito mais, um dos mais latos que pode existir, o conceito de saúde 
depende de pessoa para pessoa consoante as perspectivas que tem…” E2, E9, 
E27 

3 

“Saúde é muito mais do que a ausência de doença…” E11, E16, E28 3 
“Saúde será a interacção que o ser humano, neste caso o individuo tem com o 
seu meio ambiente, podendo os dois interagirem um com o outro…” E29, E30 

2 

“Saúde é quando a pessoa consegue ter qualidade de vida, mesmo dentro das 
próprias limitações…” E15 

2 

“[depende] experiências de doença que já teve ou relativamente a si ou 
relativamente a outros familiares…” E2 

1 

“… é quase uma utopia estar em saúde perfeita.” E11 1 

Saúde 

“O conceito de saúde é a pessoa não sentir o corpo, é não se lembrar que tem 
órgãos e portanto sentir-se bem.” E12 

1 

Sub-total 65 
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Quadro 4a – Definições e conceitos de Saúde (continuação) 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“Para mim saúde é igual a felicidade…” E18 1 

Saúde 
(continuação) 

“Saúde, acima de tudo quando me vem à cabeça saúde, penso em bem-estar e 
no que é preciso para garantir esse bem-estar, depois quando penso de uma 
forma mais global penso no meu papel como enfermeira portanto, o 
proporcionar esse bem-estar essa saúde às pessoas de quem eu cuido e a ensiná-
las a chegar a essa forma de garantir o seu bem-estar.” E26 

1 

Sub-total 2 
TOTAL 67 
 

 O conceito individual de saúde influencia o conceito que cada um tem do que é a 

EPS. No Quadro 5, são apresentados os resultados obtidos para a definição de EPS dos 

enfermeiros comunicadores. No geral EPS foi referida como a promoção de estilos de 

vida saudáveis e prevenção de comportamentos de risco.  

Quadro 5 – Definições e conceitos de EPS  

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“(…) EPS é no fundo isto é dar os conhecimentos para que a pessoa possa optar 
por ter atitudes de vida saudáveis que permitam manter esse contínuum [saúde] 
sem que surja doença.” E1*, E2, E3, E6, E7, E11, E13, E18, E21, E23, E28 

14 

“… é educar para a saúde…” E4, E6, E9, E10, E12, E13, E15, E17, E22, E24, 
E26, E27, E29 

13 

“… é prevenir doenças e mortalidade…” E3, E10, E11, E14, E16, E19, E20, 
E21, E23, E24, E25 

12 

“…é torna-lo uma pessoa activa para que possa decidir, tomar decisões de vida 
correctas no seu estado de saúde, tal como tinha referido naquelas vertentes 
tanto física como psicológicas, é mais a esse nível.” E4, E8, E26 

4 

“É ensinar as pessoas a promover e a manter a sua saúde física e mental.” E5, 
E15, E27 

3 

“…acho a que EPS é das coisas mais difíceis…” E2 3 
“…conjunto de conhecimentos que são passados de individuo a individuo ou de 
algum conjunto de indivíduos para outros, que permitem melhorar essa tal 
interacção, melhorar no fundo a saúde dos restantes, dos demais da sociedade.” 
E23, E29 

2 

“…aqueles programas na televisão que falam de programa da manhã, programa 
da tarde e falam se calhar de mil e um problemas de saúde e esclarecem 
dúvidas…” E2, E22* 

2 

EPS 

“…Acho que a saúde em Portugal não aposta em prevenção, aposta só na parte 
curativa e acaba por ter de se fazer as duas coisas, faz-se um pouco de 
prevenção quando se pode mas basicamente... (...)” E19, E20 

2 

Sub-total 55 
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Do que já foi referenciado e da necessidade de reclamar a EPS como uma área 

da sua competência, procurou-se saber quem são os educadores para a saúde na 

perspectiva dos enfermeiros comunicadores. De acordo com o Quadro 6 e 6a, o papel de 

educador para a saúde é um pouco da responsabilidade de todos os indivíduos desde que 

tenham os conhecimentos necessários, transmitindo assim, normas e objectivos para o 

individuo e/ou grupo. É um papel que se aprende com o decorrer da vida, sendo as 

nossas primeiras referencias os pais e restante família. No entanto, de uma perspectiva 

mais formal este é um papel destinado aos profissionais de saúde mas por vezes, é 

negligenciado pelos mesmos. É exercido na sua maioria por enfermeiros, podendo 

também ser exercidos por médicos, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas e 

professores. Ao nível das competências o educador de saúde tem de ser um modelo e 

dar o exemplo, ser uma pessoa de confiança e de referência na área da saúde. Tendo um 

papel activo na educação dos indivíduos e população em geral, o educador de saúde 

necessita de ter teoria de base mas também muito treino/experiência para desempenhar a 

sua função. Alguns entrevistados referiram que este é um papel associado a muitos 

outros que têm, e nem sempre é exercido na sua plenitude sendo a falta de tempo a 

justificação para tal.  

 

Quadro 5a – Definições e conceitos de EPS (continuação) 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…Acabamos por fazer EPS se calhar no nosso dia-a-dia até com os nossos 
colegas, com os nossos familiares [informal]…” E2 

1 

“…Fazemos EPS se calhar com os nossos contactos telefónicos…” E2 1 
“…fazemos também a nível de internamento, seja num centro de saúde, 
fazemos em contexto de internamento EPS para os próprios doentes, às próprias 
famílias” E2 

1 EPS 
(continuação) 

“…penso que o objectivo da EPS devia neste momento devia estar mais focado 
nas crianças, porque a EPS é a prevenção, é prevenir a doença no fundo e criar 
hábitos que no futuro venham a ser… acho que neste momento se calhar seria 
as crianças o alvo a investir porque era um investimento a longo prazo..” E21 

1 

Sub-total 4 
TOTAL 59 
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Quadro 6 – Definições e Conceitos de Educador para a Saúde  

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“… podemos ser se calhar um bocadinho, todos nós.” E2, E4, E4, E7, E8, E9, 
E18, E21, E23, E28, E29 

15 

“Tem de ser alguém que tenha conhecimento…” E3, E4, E6, E7, E15, E18, 
E19, E22, E23, E24, E28 

12 

“(…) é o indivíduo que tem o papel de transmitir um conjunto de objectivos, 
um conjunto de normas para um grupo… para um indivíduo ou para um grupo 
de modo a transmitir-lhe quais os objectivos em termos de EPS e em termos de 
melhoria contínua do estado de saúde do indivíduo.” E1, E9, E13, E15, E16, 
E17, E19, E20, E24, E25 

10 

“…é um profissional de saúde que desenvolve essas acções de promoção para 
a saúde baseado nas suas competências, nos seus conhecimentos científicos.” 
E11, E19, E20, E21, E22, E27, E28, E30 

10 

“… somos nós enfermeiros…” E2, E14, E20, E22, E27, E29, E30 10 
“Pode ser o médico…” E22, E27, E30, 4 
“…alguns psicólogos…” E9, E20, E30 3 
“… conhecimentos práticos e teóricos que adquiram ou de formação ou ao 
longo da vida…” E2, E28, E29 

3 

“O educador para a saúde será alguém que vai ajudar o individuo a melhorar, a 
encontrar soluções para melhorar as suas próprias competências para tratar dele 
mesmo e o fazer sentir bem…” E8, E9, E10 

3 

“…também podem ter um papel importante, os pais…” E14, E15, E21 3 
“… um bocado e desleixo da nossa parte, mas acho que deve ser das principais 
áreas [EPS]…” E9, E27 

2 

“… e em principio deverá dar o exemplo também.” E9, E24 2 
“…significa ter um papel activo na educação das pessoas.” E26 2 
“…nós temos muita teoria mas não temos muito treino em ensinar e a dizer 
como é que se faz e o que é que está correcto e o que é que está mal…” E2 

1 

“…Eu acho que um educador para a saúde pode ser abrangido em várias 
valências, todos nós no nosso dia a dia podemos educar para a saúde desde que 
tenhamos interesse nisso. (...)” E21 

1 

“...temos muita gente a tentar promover e a ser educador para a saúde, mas a 
não conseguir de uma forma tão clara perante o público em geral.” E23 

1 

“… nutricionistas que poderão dar linhas orientadoras para mudanças de 
hábitos…” E20 

1 

“…até mesmo o farmacêutico quando está na farmácia a aviar a receita ele 
próprio também faz essa educação.” E27 

1 

Educador  
para a  
Saúde 

“…eu acho que os professores…” E14 1 
TOTAL 85 
 

O ponto fulcral da prática dos enfermeiros comunicadores é a comunicação 

exercida pelos mesmos no call-center do SNS. Assim a sua definição e conceito torna-

se importante para contextualizar a sua prática da EPS (Quadro 7 e 7a). A comunicação 

em enfermagem foi maioritariamente referida como sendo composta pela comunicação 
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verbal e não-verbal, onde é incluído o silêncio. É regida pelas componentes da 

comunicação base como o emissor, o receptor e o canal de transmissão da mensagem. O 

processo de transmissão da mensagem requer atenção e capacidade de escuta para 

garantir o feed-back do que foi transmitido pois, durante todo o processo de 

comunicação este está sujeito a interferências. A comunicação em enfermagem é 

referida como uma componente de peso na profissão sendo mesmo equiparada à mesma 

o que se torna uma grande responsabilidade. 

Quadro 7 – Definições e conceitos de Comunicação em Enfermagem  

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…comunicar é, é todos os nossos actos e todo o discurso verbal e não verbal...” 
E2, E4, E5, E7, E10, E15, E19, E20, E21, E28, E30 

17 

“…quando realmente conseguimos fazer chegar a mensagem à outra pessoa…” 
E3, E4, E5, E7, E9, E10, E13, E14, E17, E27  E26, E27 

16 

“…comunicar eficazmente é quando há feed-back…” E3, E4, E6, E9, E10, E11, 
E15, E19, E26 

12 

“A comunicação em enfermagem é a própria enfermagem….” E7, E10, E11, 
E13, E23, E28 

8 

“…comunicação dos Enfermeiros para os utentes…” E1, E5, E6, E15, E16, E22, 
E24 

7 

“A escuta, ouvir, ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer que é sempre 
importante porque se nós não ouvimos aquilo que a pessoa do outro lado, o 
utente tem para nos dizer muito dificilmente nós conseguimos uma boa 
comunicação…” E3, E8, E11, E17, E21 

7 

“[comunicação] em enfermagem implica sempre conseguirmos colocar-nos na 
posição do outro de forma a melhor efectivar essa dita comunicação. “ E13, E18 

3 

“…podemos comunicar não dizendo nada, o silêncio às vezes é um meio de 
comunicarmos e acho que isto em enfermagem é muito importante…” E21 

3 

“…comunicação entre enfermeiros…” E5, E15 2 
“Comunicação em enfermagem é uma comunicação com todos…” E21, E24 2 
“…é o comunicar no sentido em que existe um canal, existe um emissor, um 
receptor.” E3, E13 

2 

“…é comunicação como qualquer outra comunicação…” E25 2 
“…uma responsabilidade e temos de ter muito cuidado com aquilo que 
dizemos…” E12 

2 

“… [comunicação] para outros profissionais até…” E5 1 
“…existe também muitas interferências e às vezes as interferências são muitas 
tanto do lado de lá, como do lado de cá e às vezes a comunicação pode ser 
afectada por isso.” E3 

1 

Comunicação  
em  
Enfermagem  
 

“A comunicação em enfermagem deve-se reger pelas mesmas regras da 
comunicação geral só que tem objectivos talvez um pouco diferentes…” E18 

1 

TOTAL 86 
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Dada a responsabilidade que envolve a comunicação em enfermagem foi 

solicitado aos enfermeiros comunicadores que numa escala de 0 a 5 classificassem a 

importância da comunicação na EPS. Como se pode observar pelo Gráfico 1, foi dada a 

máxima da importância à comunicação no processo de EPS, com 27 enfermeiros a 

classificarem-na como 5, e 3 enfermeiros a classificarem como 4. 

 

Gráfico 1 – Importância da Comunicação na EPS 

 

 

4.2 A prática de EPS dos enfermeiros comunicadores 

 

 4.2.1 Competências técnicas, pessoais, relacionais e de EPS 

 

Os Enfermeiros Comunicadores são enfermeiros que detêm inúmeras 

competências dentro do call-center como por exemplo as competências técnicas 

conhecidas como os procedimentos clínicos e não clínicos, indicados no Quadro 8 e 8a. 

A competência técnica mais referida foi o serviço TAE, seguido do encaminhamento de 

chamadas para a LSP. Outras competências técnicas referenciadas foram os sinais de 

alerta dados ao utente, a escolha e percurso do algoritmo, o despiste de sinais de 

emergência, a identificação do motivo de contacto do utente, e o agendamento de 

chamadas de seguimento e de retorno. 
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Quadro 8 – Competências técnicas dos enfermeiros comunicadores 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…tem a ver com esses tais sintomas que nós avaliamos..” E3, E7, E11, 
E18, E22, E5, E26 

7 

“…são chamadas de teor clínico relacionadas com sintomas onde além de 
ser feita uma avaliação do conjunto de sintomas…”E1, E2, E3, E29 

4 

“…tratar na saúde 24 que é de facto o fazer a triagem, o aconselhamento e 
o encaminhamento…” E5, E12, E21, E23 

4 

“…e o encaminhamento para sitio certo ou aconselhamento…” E15, E19, 
E24 

4 

“…a pessoa dar triagem…” E14, E21, E22 3 
“…neste tipo de trabalho de triagem clínica telefónica…” E15 2 
“Quando a pessoa liga há situações em a pessoa está calma e só quer um 
aconselhamento…” E15, E30 

2 

Triagem/Avaliação 
de sintomas, 
Aconselhamento e 
Encaminhamento  

“…é triagem, encaminhamento e depois a parte… se ligar alguém que não 
tenha sintomas e que queira esclarecimentos…” E3 

1 

Sub-total 27 
“…isso já não é com call center propriamente dito, é com a linha de saúde 
publica…” E5.  E11 

8 

“…nós temos que encaminhar para a saúde pública…” E3, E24, E28 4 

Encaminhamento 
de chamadas para a 
Linha de Saúde 
Pública  “…articularmos com a linha de saúde pública…” E22 2 
Sub-total 14 

“…ensinamentos em termos de sinais de alerta…” E17, E26, E29 5 
“…fazemos com que o utente esteja desperto para outras situações…” E5, 
E30 

3 
Sinais de Alerta 

“…vigilância também do que realmente é importante ou não e aquilo que a 
pessoa deve estar alerta…” E2 

2 

Sub-total 10 
“…fazemos um algoritmo…” E19, E3 2 
“…a progressão dos algoritmos…” E18, E22 2 
“…Enfermeiro baseia no próprio algoritmo…” E5 1 

Escolha e percurso 
do algoritmo 

“…algumas coisas em termos de algoritmo…” E9 1 
Sub-total 6 

“…muitas das vezes de uma forma inicial, tentar perceber qual é gravidade 
da situação…” E5, E15 

3 
Despiste de sinais 
de emergência 
 “… É preciso perceber que sintomas têm, se é urgente, se não é urgente…” 

E2, E19 
2 

Sub-total 5 
“…tentar perceber o porquê do contacto do utente…” E5, E22 3 Identificação do 

motivo de contacto “…saber o que é que a pessoa tem, ajudar a saber o que é que a pessoa 
tem…” E27 

1 

Sub-total 4 
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Quadro 8a – Competências técnicas dos enfermeiros comunicadores (continuação) 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…depois faz os retornos, os seguimentos…” E9 1 
“…fazemos uma chamada de seguimento…” E15 1 

Agendar Chamadas de 
Seguimento e Retorno 

“…termos a capacidade de fazer alguns seguimentos…” E30 1 
 3 

Apresentação do Serviço, do 
Comunicador 

“…existem vários scripts digamos assim, em que o enfermeiro 
tem que estar atento: identificando o serviço identificando-se a ele 
mesmo…” E5 

1 

Sub-total 1 
TOTAL 70 
 

 

Como se pode observar no Quadro 9 e 9a, das competências pessoais e 

relacionais citadas, a mais referida foi a capacidade de comunicação, considerada 

fundamental na prática do call-center. Outras competências desta natureza foram 

citadas e valorizadas como a preocupação/interesse, a disponibilidade, a objectividade, a 

credibilidade, o auto-controle, capacidade de persuasão e a cordialidade/cortesia. 

 

Quadro 9 – Competências Pessoais e Relacionais dos enfermeiros comunicadores  

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…é a nossa ferramenta antes do sistema informático a nossa ferramenta é de 
facto a comunicação…” E2, E5, E7, E8 

5 

“Um enfermeiro tem de ser obrigatoriamente um bom comunicador…” E11, 
E28 

3 

“Há comunicação verbal e não-verbal, o não-verbal neste tipo de trabalho onde 
nos encontramos neste momento é mais difícil porque nós estamos muito 
limitados, estamos a falar através de um telefone…” E17, E22 

3 

“A comunicação que nós temos habitualmente lá fora não preenche todos os 
critérios que os enfermeiros comunicadores que estão directamente a falar com 
o utente ,  tem que estar abrangidos por vários critérios…” E5 

2 

“…temos um papel mais privilegiado por estarmos mais próximos e realmente 
temos de ser muito bons comunicadores, na forma e na abordagem que temos 
para com o doente…” E10 

1 

“…a comunicação é uma ferramenta com que o enfermeiro pode muitas das 
vezes fazer maravilhas…” E5 

1 

 
Capacidade de 
Comunicação 

“…a comunicação terá que ser por excelência o factor mais importante aqui…” 
E13 

1 

Sub-total 16 
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Quadro 9a – Competências Pessoais e Relacionais dos enfermeiros comunicadores (continuação) 

 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…criação de uma relação de empatia…” E1, E16, E29 5 
“Há empatia, eu acho que há…” E18 5 Empatia 
“…empatia é muito importante…” E21, E27 3 

Sub-total 13 
“…estar desperto que o próprio utente sabe que nós estamos interessados 
em saber…” E5, E15 

4 

“…transmitir ao outro preocupação…” E1 2 
“…a forma como nós questionamos e o interesse que nós mostramos 
perante a situação…” E3 

1 

“…estar atento, perguntar para conhecer…” E5 1 
“…primeiro o que é que se passa, para a pessoa perceber que eu realmente 
estou interessada e que estou a fazer alguma coisa por ela…” E19 

1 

Preocupação/ 
Interesse 
 

“…se estamos realmente a falar de uma forma empreendedora, interessada.” 
E12 

1 

Sub-total 10 
“…a percepção que eu tenho…” E9, E19, E25 3 
“…temos a possibilidade de percepcionar pelo aquilo que nos é transmitido 
…” E3 

2 

“…é quase como se o enfermeiro comunicador fosse uma pessoa cega e 
como os cegos acaba por desenvolver um sexto sentido…” E26 

2 

“…uma percepção do que é que se está a passar do outro lado…” E22 1 

Percepção 
 

“…vamos no fundo fazer quase como ao cegos..” E11 1 
Sub-total 9 

“…da disponibilidade que temos, que demonstramos e que temos 
efectivamente durante a chamada.” E8, E10 

3 

“…demonstrar ao outro que estamos disponíveis…” E1 2 
Disponibilidade 

“…mostrar-se disponível de alguma forma…” E5 2 
Sub-total  7 

“…nós tentamos sempre ser muito objectivos e focar naquele momento…” 
E3 

3 

“tem de se ser mais directa, mais objectiva…” E22, E 24 2 
Objectividade 
 

“…é muito importante a objectividade…” E22 2 
Sub-total 6 

“…que demonstre credibilidade…” E5, E9, E12 3 
“…explicar ao doente aquilo que estamos a fazer, porque é que estamos a 
fazer, como é que estamos a fazer e acho que isso também dá alguma 
credibilidade ao nosso trabalho…” E10 

2 
Credibilidade 

“…a pessoa sentir que está a receber uma informação credível…” E2 1 
Sub-total 6 

“…temos de estar seguros de nossos conhecimentos…” E3, E4 2 Autoconfiança 
“…têm que acreditar que a pessoa tem conhecimento, lá está e é a forma 
como nós nos posicionamos…” E3 

1 

Sub-total 3 
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Quadro 9b – Competências Pessoais e Relacionais dos enfermeiros comunicadores (continuação2) 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…Tem a ver com a segurança com que transmitimos a informação…” E8 1 Autoconfiança 

(continuação) “…Se nós temos confiança no que estamos a dizer…” E30 1 
Sub-total 2 
TOTAL 5 

“…deixar falar o utente…” E5 1 Autocontrole 
“…como podemos controlar até a nossa ansiedade…” E6 1 

Sub-total 2 
Persuasão 
 

“…e [capacidade] de persuasão.” E2, E11 2 

Sub-total 2 
Cordialidade/ 
Cortesia 

“…além de ser cordial, cortês…” E5 1 

Sub-total 1 
TOTAL 74 
 

Sendo os enfermeiros, os profissionais mais referenciados como educadores para 

a saúde, os participantes no estudo fazem referências a elementos/etapas de 

implementação do processo de EPS e que se encontram no Quadro 10 e 10a. Das etapas 

que compõem o processo de EPS apenas as etapas de Processo de Ensino-

Aprendizagem, Diagnóstico da Situação, Análise das Necessidades de Aprendizagem, 

Delineação de Objectivos, Avaliação e Re-ensino foram citadas. 

 

Quadro 10 – Competências dos enfermeiros comunicadores no processo de EPS  

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…corrigir muitas vezes hábitos e corrigir muitas vezes acções que as pessoas 
acabem por fazer erradamente porque têm conceitos errados…” E16, E26, E30 

4 

“…podemos munir a pessoa de informações sobre, ou estratégias de EPS até do 
que fazer numa situação futura…” E24, E17, E21, E29 

4 

“…o nosso grande papel aqui dentro é como formador para a saúde, é o que nós 
podemos melhorar a vida das pessoas, que seja em aconselhamento de decisão 
a tomar, mas também para prevenir outro tipo de complicações…” E15, E8 

3 
Processo de 
Ensino-
Aprendizagem 

“…situação de cuidados em  casa então é fundamental, estratégias de EPS 
numa primeira fase para colmatar a situação e numa segunda fase para prevenir 
situações futuras também…” E24 

2 

Sub-total  13 
 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         72 

 

Quadro 10 a – Competências dos enfermeiros comunicadores no processo de EPS (continuação) 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…fazer educação, formação, porque aqui então podemos incidir directamente 
naquilo que a pessoa precisa, como a pessoa está muito ávida de aprender 
porque precisa de resolver uma situação…” E15 

1 Processo de 
Ensino-
Aprendizagem 
(continuação) “…estratégias para que os outros possam ter hábitos de vida para conseguir 

atingir esse bem maior que é a saúde, igual a felicidade.” E18 
1 

Sub-total  2 
TOTAL  15 

“…fazer um diagnóstico de situação relativamente a hábitos que aquela pessoa 
possa ter e o que é que é necessário mudar…” E3 

2 

é importante naquela chamada alertá-lo para isso e fazer EPS, para evitar 
recorrência de queixas ou de problemas…” E22 

1 
Diagnóstico de 
situação 

“…consoante essas lacunas que detectamos…” E26 1 
Sub-total  4 

“… não adianta nós darmos directrizes se depois a pessoa não tem a capacidade 
de as poder levar avante…” E3 

2 

“…avalia as necessidades do utente…” E8 1 
Análise das 
necessidades de 
aprendizagem “…também perceber que afinal aquela pessoa também tem um défice de 

conhecimento…” E22 
1 

Sub-total  4 
“… tentar criar objectivos para o próprio para ultrapassar os seus problemas de 
saúde.” E1 

1 

“…temos um determinado objectivo…” E13 1 

Delinear 
Objectivos 
 

“…para conseguir atingir esses objectivos…” E17 1 
Sub-total  3 

“…dando mais algum tempo ao utente para digamos perceber ou conseguirmos 
perceber se o utente assimilou o ensino feito/os cuidados dados…” E25 

1 

Avaliação e Re-
ensino “…eventualmente mais tarde voltar a contactar com o utente para validar se 

aquilo que nós dissemos foi realmente bem percebido bem colocado em prática 
e prosseguir com a situação…” E30 

1 

Sub-total  2 
TOTAL  28 
 

4.2.2 Vantagens e Desvantagens  

  

 A prática de call-center na área da saúde traduz-se evidentemente pela ausência 

da presença física do utente. Dada essa premissa, esta é referenciada como tendo um 

lado positivo e outro negativo, podendo mesmo ser considerada como os dois lados 

diferentes da mesma moeda. No Quadro 11 e 11a, encontram-se as vantagens no facto 

de o utente se encontrar ausente fisicamente, sendo a mais evidente ao nível do 
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esclarecimento de dúvidas do utente, já que este tem um maior à vontade em abordar as 

questões decorrente da distância física. A cumplicidade, a garantia da confidencialidade 

e a comodidade proporcionada aos utentes são vantagens referenciadas pelos 

enfermeiros comunicadores.  

Quadro 11 – Vantagens da ausência física do utente na prática da EPS 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“Não estando na presença de alguém é possível que o utente se sinta mais 
à vontade…” E1, E2, E5, E22, E25, E27 

27 

“… ao telefone como não nos conhecemos, não há um contacto visual, a 
pessoa mais facilmente poderá colocar questões…” E8 

2 

“… certos pormenores da EPS que nos fazemos nomeadamente da área 
íntima, da área sexual podiam até ser constrangedores com contacto 
visual…” E11 

1 Esclarecimento 
de dúvidas 

“…muitas vezes as pessoas preferem ligar para nós do que à primeira 
vista ir logo ao médico, porque terão que se confrontar com a pessoa cara 
a cara, e se calhar o facto de não estarem presentes e estarmos a falar 
através do telefone coloquem as questões de uma forma mais aberta…” 
E22 

1 

Sub-total 31 

Confidencialidade “… a nossa distancia aqui também nos permite aumentar a 
confidencialidade… E1, E2 

6 

Sub-total 6 
“… já damos outro tipo de cuidados que também estamos alerta para os 
dar e também estamos alerta para fazer muito mais que (…) dar a 
indicação para fazer um simples medicamento..” E2 

2 
Qualificação do 
Enfermeiro “[ausência de presença] por outro lado exige-nos apurar muito mais a 

outra comunicação [verbal] porque somos, nós, um telefone e a pessoa do 
outro lado.” E24 

1 

Sub-total 3 
“… a vantagem é que o telefone permite difundir mais rapidamente, se 
calhar a mais pessoas ” E6 

2 Difusão da 
informação 

“…a vida das pessoas não permite muitos encontros físicos…” E6 1 
Sub-total 3 
Comodidade “…acabam por se sentir mais cómodos… E1 1 
Sub-total 1 
Cumplicidade  “…conseguimos uma maior cumplicidade com o utente…” E1 1 
Sub-total 1 
TOTAL 45 
 

A ausência física torna-se uma desvantagem a nível da Triagem/Avaliação da 

situação apresentada, no feed-back que é emitido ou não, na ausência da comunicação 

verbal, na impossibilidade de exercer o toque terapêutico e nível da gestão do tempo de 
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chamada. Estas desvantagens decorrentes da ausência física do utente encontram-se 

descritas no Quadro 12 e 12a. 

 

Quadro 12 – Desvantagens da ausência física do utente na prática da EPS 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“… pode haver a desvantagem porque há certos aspectos que nós enfermeiros, 
a visão permite-nos concluir muito…” E1, E2, E3, E4, E7, E10 

6 

“…é uma condicionante porque eu não estou a ver o outro e não estou… há 
sentidos que não estão aqui implícitos logo ao observação é um dado muito 
importante…” 13 

3 

“… em algumas situações eu não consigo entender e claramente tem 
vantagem a observação…” E15, E17, E25 

3 

“…eu não posso estar numa situação de dor abdominal, não posso fazer 
palpação abdominal ou eventualmente ver uma tumefacção ou rash…” E5 

1 

“… [ver] seria mais fácil se tivéssemos o skype… mas pode ser que 
futuramente…” E5 

1 

Triagem/ 
Avaliação  

“… é uma desvantagem, uma coisa é aquilo que nós conseguimos ver, outra 
coisa é aquilo que os outros dizem que estão a ver…” E26 

1 

Sub-total 15 
“… é muito mais fácil explicarmos e as pessoas perceberem-nos quando estão 
presentes fisicamente…” E16 

3 

“…se a pessoa estivesse presente, talvez olhando talvez conseguíssemos tirar 
as informações, e consegue-se fazer uma melhor comunicação e consegue-se 
perceber melhor aquilo que as pessoas estão a querer, ou estão a precisar e 
quando não temos essa pessoa a frente estamos muito militados…” E17 

2 

“…eu tenho noção que há pessoas que se eu lá estivesse teriam outro tipo de 
atitude, de assimilação daquilo que estou a dizer…” E19, E29 

2 

“…desvantagem, segundo aquilo que temos, temos que conseguir chegar na 
mesma à pessoa como se estivéssemos em presença…”E12, E24 

2 

Feed-back 

“… é completamente diferente, conseguimos perceber até se a pessoa está a 
perceber ou não , sem ela não estar a dizer…” E9 

1 

Sub-total 10 
“Claro que tem uma desvantagem que tem a ver com o nosso não-verbal…” 
E8, E23 

3 
Comunicação 
não-verbal “…completamente uma desvantagem, mas pronto no contexto da saúde 24 é o 

possível…” E9, E18, E20 
3 

Sub-total 6 
Toque 
terapêutico 

“… o toque ou às vezes o apoiar a pessoa era importante, aqui é uma 
desvantagem, mas é inevitável.” E4, E6, E14 

3 

Sub-total 3 
Gestão do 
Tempo 

“…ao não estarmos a ver a pessoa somos obrigados a fazer mais perguntas, 
perdemos mais tempo…” E27 

1 

Sub-total 1 
TOTAL 35 
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4.2.3 Estratégias de Intervenção e Desenvolvimento  

 

Sendo a EPS uma das principais áreas de intervenção dos enfermeiros 

comunicadores. A forma como essa prática de EPS é exercida foi-nos referida com 

recurso a estratégias de intervenção e desenvolvimento dessa mesma prática que se 

encontram nos Quadro 13, 13ª, 13b e 13c. Dado o ambiente em que exercem (call-

center) as estratégias mais referenciadas são os recursos possíveis através da 

comunicação no atendimento telefónico.  

 Responder às necessidades dos utentes é uma prioridade dos enfermeiros 

comunicadores. Para tal, há a necessidade de aprimorar a comunicação no atendimento 

telefónico, no que se refere ao feeb-back, à linguagem dirigida ao utente, adequando e 

adaptando o tipo de linguagem ao grau de literacia do utente, e à voz incidindo nos 

elementos para-verbais como o somo, as pausas, o silêncio e o tom. Para optimizar a 

resposta aos utentes da Linha de Saúde 24, os enfermeiros comunicadores apelam aos 

seus próprios recursos intrínsecos, nomeadamente ao conhecimento científico que 

detêm e à experiência que se vai adquirindo e, aprimorando ao longo do desempenho de 

funções como enfermeiro comunicador. Por isso, é crucial exercer o processo de EPS 

em todas as chamadas nomeadamente no que se refere ao (re) ensino de 

conhecimentos/cuidados básicos de saúde, contribuindo desta forma para aumentando 

assim o grau de literacia em saúde dos utentes da “Linha de Saúde 24” e 

desmistificando situações que possam transmitir ao utente a noção errada de gravidade. 

O enfermeiro comunicador baseia a sua avaliação no que é transmitido pelo 

utente/interlocutor sendo a sua ajuda fundamental, tornando-se assim nos “os olhos” do 

enfermeiro comunicador. Existem ainda referências, que o sucesso de implementação da 

EPS passa pelo cumprimento rigoroso dos objectivos e protocolos da “Linha de Saúde 

24”. 
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Quadro 13 – Estratégias de Intervenção e Desenvolvimento da Prática da EPS  

CATEGORIAS SUB-
CATEGORIAS 

UNIDADES DE REGISTO UE 

“…apesar de não estarmos a ver o doente, não sabemos 
qual é o grau de diferenciação do doente, conseguimos 
facilmente perceber pela forma como falam o grau de 
diferenciação e inferimos gradualmente porque pode até 
não ser uma pessoa muito diferenciada mas pela forma 
como fala vai com certeza compreender o grau de 
linguagem que nós adequamos…” E10, E17, E26 

7 

“..o feed-back da pessoa do outro lado nos mostre 
realmente que compreendeu e que nos fizemos entender, 
realmente o que era para fazer, qual a melhor solução a 
tomar..” E4, E9 

5 

“…adaptar a nível da linguagem, adaptar consoante os 
utentes que temos, tentar se calhar com alguns exemplos 
se calhar explicar melhor…” E16, E19, E23,  

4 

“…termos a garantia que pessoa percebe aquilo que nós 
estamos a perguntar, isso só reformulando, reformulando 
a pergunta ou as questões…” E13, E30 

4 

“Tentar incluir mais a pessoa, perceber se facto 
perceberam o raciocínio, se não ficaram com dúvidas, se 
atingiram, portanto se conseguiram perceber de facto o 
que nós estávamos a transmitir…” E14, E19 

4 

“…é sempre aquela máxima de também tentar que eles 
(utentes) nos ajudem da melhor forma… é aquela 
máxima de ´para me conseguir ajudar melhor vai tentar 
neste momento ser os meus olhos’ uma vez que isto é 
uma avaliação via telefone vai tentar ser os meus olhos e 
vai-me tentar responder o melhor que conseguir àquilo 
que eu lhe perguntar…” E28 

3 

“…pedir à outra pessoa que acaba por ser os nossos 
olhos o que é que ela está a ver…” E26 

2 

“…pelo feed-back que temos do doente, porque se 
realmente a pessoa ficar calada, percebemos nitidamente 
que não compreendeu nada do que estamos a dizer…” 
E10 

2 

Feed-back 

“…é um desafio perceber o grau de compreensão daquilo 
que nós dizemos e uma coisa que nós é óbvia para quem 
está do outro lado pode não assim tão óbvia…” E11, E24 

2 
 

Comunicação  
no Atendimento 
Telefónico 
Comunicação  
no Atendimento 
Telefónico 
 

Sub-total 33 
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Quadro 13a – Estratégias de Intervenção e Desenvolvimento da Prática da EPS (continuação) 

CATEGORIAS SUB- 
CATEGORIAS 

UNIDADES DE REGISTO UE 

“… a entoação que nós damos às frases…” E2, E10, E12, 
E21 

6 

“… sorriso na voz, abertura do próprio discurso…” E5, 
E12, E21 

4 

“… o tipo de palavras que são utilizadas…” E8, E10, E27 3 
“… falar com clareza, devagar…” E17, E10, E24 3 
“…esclarecer alguns mitos que as pessoas têm 
nomeadamente quando pensam que estão muito mal 
porque têm determinado sintomas…” E10, E2, E3 

3 

“…tem que se ter uma comunicação activa, extremamente 
activa, embora possa parecer uma conversa à primeira 
vista…” E11 

2 

“… o tempo, o espaço entre as palavras…” E2, E5 2 
“…estando num cal-center para que a gente consiga uma 
comunicação efectiva é preciso termos um discurso claro 
(…) sintético..” E4 

2 

“… o ênfase que damos a determinadas questões…” E8, 
E10 

2 

“…através do discurso, também da forma como ele é dito 
e da forma como ele é explicado…” E23 

2 

“… pelo dinamismo que inferimos à linguagem…” E10, 
E24 

2 

“… com todas estas nuances, as próprias entoações…” E5 1 
“…riqueza da comunicação…” E18 1 

Linguagem 
dirigida ao 
utente 
 

“…a forma como atendemos a pessoa, o tipo de 
linguagem que se utiliza…” E15 

1 

Sub-total 30 
“…através do tom de voz…” E1, E5, E6, E8, E10, E15, 
E18, E20, E21, E25, E26, E27, E29 

17 

“…eu costumo dizer que a voz em termos de 
comunicação de call-center é fundamental…” E1, E6, 
E19, E30 

6 
 

“…a colocação da voz…” E8 1 
“…pelas inflexões da voz…” E18 1 

Voz 

“… aquela voz mais harmoniosa, mais doce (…) uma voz 
mais simpática, mais bem disposta acaba por cativar…”E9 

1 

Comunicação 
no Atendimento 
Telefónico 
(continuação) 

Sub-total 26 
TOTAL 89 

“… experiência que tenho ao longo destes anos…” E7 4 
“… ao longo da minha experiência no call-center…” E3, 
E4, 

3 

“… com a experiência vai-se aprendendo…” E11, E22 3 

Recursos 
intrínsecos ao 
enfermeiro 
comunicador 

Experiência 
adquirida 

“… a pessoa treina o ouvido…” E3 2 
Sub-total 12 
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Quadro 13b – Estratégias de Intervenção e Desenvolvimento da Prática da EPS (continuação2) 

CATEGORIAS SUB- 
CATEGORIAS 

UNIDADES DE REGISTO UE 

“…tem sempre a ver com os conhecimento que todos nós 
temos enquanto enfermeiros aliada a uma comunicação 
bastante fundamentada, não é bem comunicação 
fundamentada que eu quero dizer, numa comunicação 
que é suportada por um conhecimento cientifico…” E5 

1 

Conhecimento 
científico 

“…nós fazemos as coisas com um fundamento, com um 
fio condutor, com uma diferenciação…” E10 

1 

Recursos 
intrínsecos ao 
enfermeiro 
comunicador 
(continuação) 

Sub-total 2 
TOTAL 14 

 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“… exerce EPS em todas as chamadas…” E11, E15, E24 4 Exercer EPS em todas as 

chamadas “… em todas as acções dos enfermeiros, em todas as 
chamadas…” E1, E2, E21 

4 

Sub-total 8 
“…há sempre alguma coisa que nós podemos dizer à pessoa 
para optimizar os cuidados com alimentação, com outras 
coisas relacionadas com a queixa é claro…” E12, E22, E24 

4 

“..há muitas chamadas em relação a situações de doença 
bastante banais do dia-a-dia em que nós podemos transmitir 
muitas informações benéficas para a população no geral em 
termos de cuidados a ter perante uma situação de doença 
para poder atingir então os objectivos que é a melhoria da 
doença…” E17, E20 

2 

“…o caso de febre, febre de um dia isolado não é motivo de 
urgência para certas pessoa é, porque na concepção delas de 
saúde estar doente, ter febre já é estar doente…” E2 

1 

(Re)ensino de conhecimentos 
básicos/cuidados de saúde  

“…quando nós estamos a dar alguns cuidados em casa, 
nomeadamente fazemos EPS quando estamos a dar valores 
fixos de temperaturas, de tensões, fazer alguma EPS no 
sentido de não comer determinados alimentos que podem 
vir-se a reflectir na forma como a pessoa vai reagir…” E10 

1 

Sub-total 8 
“…acho que mantendo os objectivos que são propostos pela 
linha conseguimos fazer…” E21 

3 
Cumprimento dos objectivos da 
Linha de Saúde 24 “… nas tomadas de decisões que temos atendendo aos 

protocolos do próprio serviço..” E7, E3 
2 

Sub-total 5 
TOTAL 116 
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4.2.4 Faixas etárias, áreas e situações de intervenção  

  

Relativamente às faixas etárias em que intervêm os enfermeiros comunicadores 

da “Linha de Saúde 24”, a faixa etária mais referida e com mais contactos registados é a 

pediatria seguida da geriatria e por último a idade adulta. 

Quadro 14 – Faixas etárias de intervenção dos enfermeiros comunicadores 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 

Pediatria  

“… a área da pediatria, principalmente dos bebés, dos recém-nascidos 
onde o nosso papel é fundamental…” E1, E2, E3, E4, E5, E9, E14, E13, 
E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, 
E30 

47 

Sub-total 47 
Geriatria  “… na parte dos idosos…” E1, E2, E5, E15, E17, E21, E24, E25, E30 13 
Sub-total 13 
Idade Adulta  “…parte das questões do adulto…” E5, E4, E13, E16, E21, E23 6 
Sub-total 6 
TOTAL 66 
 

 

 As intervenções no âmbito da EPS dos enfermeiros comunicadores verificam-se 

em várias áreas como a saúde materna, saúde infantil, saúde mental, prevenção de 

doenças cardiovasculares, parentalidade, vacinação e planeamento familiar. As 

situações que registam mais chamadas são as alterações gastrointestinais, problemas 

respiratórios, situações de febre, gestão do regime terapêutico e os traumatismos. 

Quadro 15 – Áreas e situações de intervenção dos enfermeiros comunicadores 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
Alterações 
gastrointestinais 
 

“[chamadas] as que mais se recebem é náuseas,  vómitos e a diarreia…” 
E9, E10, E15, E16, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E29 

33 

Sub-total 33 
Problemas 
Respiratórios 
 
 

“estamos a falar em situações mais em termos respiratórios, cuidados 
com a tosse, com congestionamentos nasais…” E5, E16, E19, E20, E21, 
E22, E23, E24, E26, E27, E28, E30 

18 

Sub-total 18 
Parentalidade  “…pais pela primeira vez…” E30, E1, E2, E3, E8, E9, E10, E17, E29  18 
Sub-total 18 



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         80 

 

Quadro 15a – Áreas e situações de intervenção dos enfermeiros comunicadores (continuação) 

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…áreas temáticas ligadas a saúde materna, por exemplo ligado aos 
cuidados à grávida…” E8, E7, E19, E28, E30 

8 

“… na fase do puerpério também acaba por intervir, na área da saúde 
materna, na amamentação…” E26, E5 

5 Saúde Materna  
 

“… a forma como prevenir se calhar uma mastite, como prevenir a greta 
da mama…” E20 

1 

Sub-total 14 
“…prevenir as cólicas, para a criança ter uma digestão mais correcta…” 
E19 

1 
Saúde Infantil 
 “… fala-se sobre cuidados básicos em termos de saúde nas crianças…” 

E7, E15, E18,  E20, E27, E30 
7 

Sub-total 8 

Febre  
“… cuidados a adoptar quando têm febre…” E2, E7, E22, E15, E16, 
E23, E29 

8 

Sub-total 8 

Gestão do regime 
terapêutico 

“… uma acção educativa para a saúde tem a não com a não auto-
medicação, ou então com o não cumprimento do regime terapêutico…” 
E10, E11, E27 

7 

Sub-total 7 
Saúde Mental e 
Psiquiatria  

“… e na área psiquiátrica, da área da saúde mental portanto…” E7, E9, 
E8, E11, E25 

6 

Sub-total 6 
“…promoção de uma alimentação saudável, hábitos tabágicos…” E11, 
E28 

3 
Prevenção de doenças 
Cardiovasculares “… em termos de controlo da dislipidémia, controlo da tensão 

arterial…” E10 
1 

Sub-total 4 

Vacinação  
“…área da vacinação que é uma área que nós batalhamos muito no 
sentido de incentivar as pessoas a não esquecerem o plano nacional de 
vacinação.” E8, E1, E24 

3 

Sub-total 3 
Planeamento Familiar “… por exemplo situações ligadas à sexualidade…” E8, E3 3 
Sub-total 3 

Traumatismos  
“… há muitas chamadas em que ligam por causa de traumatismos 
principalmente da cabeça…” E22, E4 

3 

Sub-total 3 
Problemas cutâneos  “…alterações cutâneas, rash’s…” E29, E16, E24 3 
Sub-total 3 
TOTAL 128 
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4.3.5 Necessidades de formação  

 

No que se refere às necessidades de formação inicial tendo em vista a EPS, os 

enfermeiros comunicadores referem na sua maioria que não necessitam de mais 

temáticas na formação inicial, uma vez que esta se destina a munir o enfermeiro com 

conhecimentos da ferramenta (software) que torna a sua abordagem diferente 

comparativamente a outras instituições de saúde. As poucas necessidades de formação 

inicial apontadas foram na área de Gestão de emoções e conflitos, na forma/discurso 

mais adequado para de transmitir os cuidados específicos e essenciais a determinada 

situação e no percurso de algoritmos triados menos frequentemente pois, quando há 

necessidade de os percorrer surgem dúvidas decorrentes da sua especificidade como por 

exemplo no caso do algoritmo “ictéricia neonatal”. 

Quadro 16 – Necessidades de formação inicial  

CATEGORIAS UNIDADES DE REGISTO UE 
“…eu acho que na formação devíamos percorrer os algoritmos e ficar com 
uma noção geral em termos de cuidados, que não ficamos, não ficamos, 
pronto, com a prática obviamente que a gente vai adquirindo isso, mas 
acho que numa fase inicial, ficamos ali um bocado…há ali umas pequenas 
coisas, que acabam por escapar…” E9 

1 Percurso de 
algoritmos e 
respectivos cuidados 

“…de vez em quando aparecem algoritmos estranhos, que nós depois 
temos alguma dificuldade, surgiu-me no outro dia icterícia neonatal…” E9 

1 

Sub-total  2 

Transmissão de 
cuidados 

“Relativamente à EPS, poderia ser feito eventualmente uma abordagem 
nos cuidados na forma de transmitir no tipo de linguagem que é feito…” 
E4, E6 

2 

Sub-total  2 

Gestão de emoções e 
conflitos 

“Pessoas se calhar que vêm mais irritadas, ou que nós recebemos muitas 
vezes as chamadas de pedido de INEM directo de ambulância sem se 
calhar nós percebermos o que é que havíamos de fazer, se calhar faltou aí 
um bocadinho de treino dessa parte em tentar dar a volta às situações e 
treinarmos também a nossa… nós às vezes também estamos ansiosos com 
as coisas que nos perguntam, com as situações que nos surgem e se calhar 
pode faltar aí um bocadinho de treino dessa nossa ansiedade também, e da 
forma de controlar a ansiedade da outra pessoa que nos está a ligar.” E2 

1 

Sub-total 1 
TOTAL 5 
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 Relativamente à formação contínua, alguns entrevistados manifestam a vontade 

de haver uma partilha por parte dos colegas do conhecimento da sua área de 

intervenção. “...todos os enfermeiros são diferentes e têm experiências diferentes e 

trabalham em situações diferentes e podem de alguma forma colaborar e partilhar que 

eu acho que é isso que é um bocadinho também a partilha com os colegas…” E5. 

Outros sugerem acontecer alguns momentos de reciclagem para actualização dos 

conhecimentos nas áreas mais evidentes de actuação, 

“...das principais áreas temáticas que nós tratamentos 
aqui houvesse algum tipo de actualização de saúde materna, 
saúde infantil, da própria gerontologia que estão cada vez mais a 
aparecer novos contextos e o próprio aumento da esperança 
médica de vida ou as doenças crónicas… faz todo o sentido que 
não só tivéssemos essa actualização,(…)uma formação mais de 
informação de capacitação dos enfermeiros que cá estão, para 
que também pudessem transpor esses conhecimentos para quem 
está do outro lado.” E8 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 5.1 Análise e discussão das definições e conceitos  

 

SAÚDE: 

Do que se pôde analisar a maioria dos enfermeiros comunicadores tem 

assimilado a primeira definição da OMS na Carta Magna em 1946 que define saúde 

como “um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas ausência 

de doença ou enfermidade”, referindo-se assim a dimensões importantes do individuo 

tal como nos refere o seguinte enfermeiro comunicador, “Saúde é muito mais do que 

ausência de doença, é um bem-estar completo a todos os níveis físico, psíquico, social. 

É quase uma utopia estar em saúde perfeita.” (E11).  

Saúde é genericamente referenciada pelos enfermeiros comunicadores como 

sendo igual a bem-estar que por sua vez que é um estado difícil de alcançar. “(…) A 

saúde… é no fundo um bem-estar .” (E3) Esta é por isso a noção mais referenciada 

relativamente ao conceito de saúde, à semelhança do que afirmou Dejours (1993) citado 

em Carvalho & Carvalho (2006: 9) em que saúde é um conceito dinâmico que tem 

como objectivo o bem-estar. 

 Existem enfermeiros que fazem referência à definição de saúde com abordagem 

quantitativa através da presença ou ausência de indicadores de doença. Esta abordagem 

é espelhada em afirmações como a do seguinte enfermeiro que se refere a saúde 

como,“(…)  o estado de não ter doença, também tem a ver com o estado de prevenção 

de doença.” (E19). As referências ao conceito de saúde como sendo o contrário de 

doença podem dever-se ao facto de estes dois conceitos serem indissociáveis como nos 

referiu Mendes (2008), já que um conceito se encontra obrigatoriamente remetido ao 

outro de acordo com Ayres (2007). 

Carcel (2000) como citado em Carvalho & Carvalho (2006, p.9) faz referencia a 

saúde de forma holística, “bem-estar subjectivo que permite a pessoa alcançar os seus 

objectivos pessoais no âmbito de um determinado contexto socio-cultural, emergindo 
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do diálogo homem-meio ambiente e mediado pelas emoções e sentimentos.” As bases 

desta definição são referenciadas por alguns enfermeiros, como por exemplo o que 

afirma, “O conceito de saúde é o conceito de equilíbrio dinâmico […] Que é o tal 

triângulo que é o equilíbrio em eterno dinamismo entre a parte social, psíquica e física 

[…] Para mim saúde é igual a felicidade, é isso.” (E18) 

Em termos de saúde todas as escolhas ou tomadas de decisão do individuo 

encontram-se envoltas de sentimentos e emoções onde podem ser somatizadas 

determinadas manifestações psicoafectivas ou emocionais, surgindo os marcadores-

somáticos definidos por Damásio (1998) como citado em ou seja, surgindo indicadores 

de doença física. Existem aspectos inerentes ao conceito de saúde que o influenciam, 

por isso os enfermeiros fazem referencia de que saúde é um conceito lato, variável de 

individuo para individuo e que se baseia em experiências anteriores de doença suas ou 

de familiares tal como nos ilustra o seguinte enfermeiro comunicador, 

  “O conceito de saúde como todos nós sabemos é o 
conceito mais, um dos mais latos que pode existir, o conceito de 
saúde depende de pessoa para pessoa consoante as perspectivas 
que tem, consoante as experiências de doença que já teve ou 
relativamente a si ou relativamente a outros familiares.”E2 

 É um conceito que se baseia num equilíbrio entre o estado de saúde e doença e 

entre o individuo e o meio envolvente tal como referiu Dubos em 1962 como citado em 

Fernandes (2010, p.23). O equilíbrio referido não é constante, nem é percepcionado da 

mesma forma ao longo da vida como referiu Déjours (1993) como citado em Carvalho 

& Carvalho (2006, p.8). No que diz respeito à saúde ao longo do tempo e da vida do 

individuo ou seja, da continuidade do bem-estar e da saúde em si há referencia que, 

 “(…) nós não temos uma sensação de bem-estar contínua, 
ou seja eu encaro a saúde como uma constante entre equilíbrio 
e desequilíbrio e acho que é neste binómio que nós nos 
encontramos. Portanto não há propriamente um estado em que 
eu diga ‘estou saudável’, há é um constante equilíbrio entre o 
sentir bem naquele momento mas que oscila entre uma série de 
factores. Portanto a saúde será esse constante equilíbrio entre 
o sentir bem e não bem, não um bem-estar constante uma linha 
constante não, uma flutuação.” E8 
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Saúde é também referido como estado de êxtase pleno sendo visto como algo 

transcendental, facto que se revê na seguinte afirmação, “O conceito de saúde é a 

pessoa não sentir o corpo, é não se lembrar que tem órgãos e portanto sentir-se bem.” 

E12 

 Conclui-se pelos resultados que as definições vão de encontro ao que foi 

encontrado na literatura e que além da própria definição em si, são referenciados 

aspectos que influenciam a percepção de saúde do individuo, por isso está implícito o 

aspecto dinâmico considerado essencial para valorização da saúde em si pois, de acordo 

com Mendes (2008) saúde não é uma condição estanque, mas sim um processo 

adaptativo. “Saúde será a interacção que o ser humano, neste caso o individuo tem com 

o seu meio ambiente, podendo os dois interagirem um com o outro, não é? Adaptando-

se, e nunca será definição vá…estática, mas sim sempre algo dinâmico.” E29 

A saúde como processo adaptativo decorre ao longo de toda a vida construindo a 

Health Carreer (Carreira da Saúde) definida por Green & Tones (2010), ou seja, difere 

na faixa etária e no género (homens e mulheres vivenciam experiências físicas distintas 

inerentes à sua condição física e biológica de homem ou mulher), difere de acordo com 

experiências anteriores de saúde/doença e no que é valorizado consoante o contexto e 

experiência emocional associados num determinado momento em que o individuo é 

levado a reflectir sobre o que é para si efectivamente saúde. As definições individuais 

de saúde dos enfermeiros comunicadores traduzem por isso o resultado de um balanço 

realizado inconscientemente e em poucos segundos, ou seja, no momento em que 

coloco a questão “O que é para si saúde?”, não surge prontamente uma definição 

individual e já estruturada porque a objectividade da resposta só surge ao fim de algum 

tempo de reflexão para que se possa afirmar com toda a certeza o que é saúde.  

“Saúde, acima de tudo quando me vem à cabeça saúde, 
penso em bem-estar e no que é preciso para garantir esse bem-
estar, depois quando penso de uma forma mais global penso no 
meu papel como enfermeira portanto, o proporcionar esse bem-
estar essa saúde às pessoas de quem eu cuido e a ensiná-las a 
chegar a essa forma de garantir o seu bem-estar.” E26 
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 Assim, de acordo com Carvalho & Carvalho (2006, p.11) “o conceito que cada 

um de nós tem de saúde influencia a nossa perspectiva sobre EpS, mas também a forma 

como planeamos, desenvolvemos e avaliamos as práticas nesse campo”. Será então, 

analisado de seguida as definições e conceitos relativamente a EPS. 

 

EPS: 

Analisados os resultados evidencia-se maior referência ao paradigma de 

promoção da saúde comparativamente ao paradigma prevenção da doença. Mendes 

(2008: 10) refere-se a Promoção da Saúde (PS) como “meios efectivos de vigilância 

médica e paramédica e da aplicação de cuidados e conhecimentos que são do domínio 

da hereditariedade, da higiene do individuo e do meio, da medicina preventiva e da 

educação”. Relembro que após a primeira referência a PS feita por Lalonde (1974) e 

após várias reflexões e abordagens ao longo do tempo pela OMS no seu Ciclo de 

Conferências existe sempre o seu enquadramento nas Politicas da Saúde. Este 

enquadramento e/ou referencia às politicas da saúde são também referenciadas pelos 

enfermeiros comunicadores, “(...) Acho que a saúde em Portugal não aposta em 

prevenção, aposta só na parte curativa e acaba por ter de se fazer as duas coisas, faz-

se um pouco de prevenção quando se pode mas basicamente... (...)” (E19). Outro 

enfermeiro comunicador transmite a sua percepção acerca das politicas de saúde em 

Portugal, “EPS tem muito a ver com a prevenção o que hoje em dia pouco de faz ou 

nada no nosso país não é? (...)” (E20) 

Verifica-se que para indivíduos que têm como definição base de saúde a 

ausência de doença/sintomas, fazem referencia de que EPS é de uma forma genérica 

prevenir doenças e mortalidade, como por exemplo o seguinte enfermeiro, “(...) a EPS é 

a prevenção, é prevenir a doença (...)” E21 

Assim, para definir EPS é necessário haver referencia a PS e às Politicas de Saúde 

exercidas como ilustra a fórmula apresentada por Tones & Tilford (1994), como citado 

em Carvalho & Carvalho (2006, p.25): 

Promoção da saúde = Educação para a Saúde x Política de Saúde 
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Consegue-se perceber que a EPS  é inversamente proporcional às Politicas de Saúde 

que influenciam a forma e medida em que se investe na PS.  

Obtém-se assim o que é considerado uma nova educação para a saúde, pois 

segundo Lupton (1995) e Petersen (1997) como citado em Czeresnia (2003, p.39) “ a 

perspectiva conservadora da promoção da saúde reforça a tendência de diminuição das 

responsabilidades do Estado, delegando, progressivamente aos sujeitos, a tarefa de 

tomarem conta de si mesmos” reportamo-nos assim para a área de intervenção do 

domínio da PS: Capacitação (Empowerment)  do individuo.  A responsabilização e 

empowerment do individuo é a base da definição de EPS do seguinte enfermeiro 

comunicador, 

“Educação para a Saúde é fazer com que a pessoa seja activa na 
sua própria saúde, é fazer com que ela tenha uma promoção de 
estilo de vida saudável, fazer com que a pessoa seja responsável 
pelos seus actos na sua própria saúde. É torná-lo… é educar 
para a saúde exactamente, é torna-lo uma pessoa activa para que 
possa decidir, tomar decisões de vida correctas no seu estado de 
saúde, tal como tinha referido naquelas vertentes tanto física 
como psicológicas, é mais a esse nível.” E4 

 

Existe assim resultados em consonância com Carvalho & Carvalho (2006, p.18) 

no que diz respeito ao entendimento de que o individuo deverá ser um agente activo em 

todo o seu estado de saúde “através da adopção de estilos de vida e comportamentos 

saudáveis, torna-se necessário que a pessoa escolha e assuma as suas opções de vida, 

responsabilizando-se pela sua saúde”. 

A EPS tal como inicialmente Green citado por Fernandes (2010, p.32) afirmou é 

“qualquer combinação de experiências de aprendizagem planeadas com o objectivo de 

facilitar mudanças voluntárias de comportamento que conduzam a saúde“ o mesmo é 

traduzido pelo seguinte enfermeiro comunicador, “[EPS] são as medidas tomadas por 

alguém ou pelo próprio, ou por alguém para outros de modo a que a pessoa consiga 

atingir o seu bem-estar físico e mental e evite alguns comportamentos de risco que 

ponham em causa o estado de saúde. E1 
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 A contextualização e adequação no que se refere ao ensino da EPS consiste na 

criação de condições que permitam promover determinado potencial com o objectivo de 

atingir uma meta predefinida. “Educação para saúde eu acho que o conceito em si é o 

educar, portanto o conseguir que a pessoa aprenda ela própria a construir a sua saúde, 

portanto a garantir o seu bem- estar.” E26 

A EPS é um processo que deve ser por isso faseado e implementado logo no 

inicio de vida,  

“EPS será neste momento mais relacionado com as 
pessoas, eu considero EPS o que deveria ser, não o que se faz 
neste momento, tem de ser quase em cascata. (…) começar pelas 
crianças neste momento penso que o objectivo da EPS devia 
neste momento estar mais focado nas crianças, porque a EPS é a 
prevenção, é prevenir a doença no fundo e criar hábitos que no 
futuro venham a ser… acho que neste momento se calhar seria as 
crianças o alvo a investir porque era um investimento a longo 
prazo mas seria aquilo que eu acho que deveria ser feito. “ E21 

 

A EPS pode ser realizada de forma formal ou informal durante o seu 

desempenho profissional. “(...) Acabamos por fazer EPS se calhar no nosso dia-a-dia 

até com os nossos colegas, com os nossos familiares(...)” (E2). EPS pode ser encarada 

como um dever cívico da sociedade em que nos inserimos pois, tem em vista a saúde da 

população em geral, ou seja a saúde colectiva. EPS é por isso “um conjunto de 

conhecimentos que são passados de individuo a individuo ou de algum conjunto de 

indivíduos para outros, que permitem melhorar essa tal interacção, melhorar no fundo 

a saúde dos restantes, dos demais da sociedade.” E29 

 Do que se inferiu o processo da EPS é influenciado por inúmeros factores, por 

isso é considerado um processo difícil,  

“É difícil formar, é difícil educar podemos dar as nossas ideias 
de quais são os melhores estilos de vida ou aquilo que é 
correcto ou não correcto fazer, mas depende sempre da forma 
como a pessoa integra isso na sua vida, no sei dia-a-dia. (...) 
acho a que EPS é das coisas mais difíceis (...)” E2 
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EDUCADOR DE SAÚDE: 

 Da análise efectuada os enfermeiros comunicadores consideraram que os 

educadores para a saúde são todos os cidadãos independentemente da profissão, grau de 

parentesco ou afinidade,“…qualquer pessoa pode ser um educador para a saúde, 

qualquer pessoa que saiba os cuidados adequados.” (E4). 

Numa visão mais pedagógica, existem dificuldades em exercer o papel de 

educador para a saúde já que “...temos muita gente a tentar promover e a ser educador 

para a saúde, mas a não conseguir de uma forma tão clara perante o público em 

geral.” (E23). Ou seja, nem todas as pessoas são bem sucedidas ou têm os pré-

requisitos o (pessoais e/ou profissionais) para ser um educador de saúde “…é então o 

veículo que mobiliza essa informação e faz chegar através de diferentes alternativas, 

diferentes estratégias e métodos a informação correcta, as estratégias correctas para 

as pessoas adoptarem para conseguirem de alguma forma melhorar a sua saúde, 

melhorar o seu bem-estar.” (E10) 

Green e Simon-Morton (1976) definem o profissional educador para a saúde 

como “um especialista da equipa de saúde que diagnostica as questões da saúde numa 

perspectiva pedagógica, seguindo por esta via estratégias de intervenção educativa, 

através de uma metodologia programada e cientificamente avaliada.” (Rodrigues et al, 

2005: 49). Esta definição está na patente na afirmação do seguinte enfermeiro 

comunicador, “…é um profissional de saúde que desenvolve essas acções de promoção 

para a saúde baseado nas suas competências, nos seus conhecimentos científicos.” 

(E11). O exercício do papel de educador para a saúde depende por isso da motivação, da 

iniciativa e do interesse do próprio em por em prática esse papel, “…Eu acho que um 

educador para a saúde pode ser abrangido em várias valências, todos nós no nosso dia 

a dia podemos educar para a saúde desde que tenhamos interesse nisso. (...)” E21 

 No que se refere à formação de um educador de saúde esta desenvolve-se de 

duas formas, uma não intencional ou inconsciente paralelamente ao desenvolvimento do 

individuo, e de uma forma intencional e consciente quando individuo percepciona como 

necessidade a melhoria da sua forma de estar perante a vida e perante a sua saúde 

individual e a saúde colectiva da sociedade em que está inserido. Ou seja,  
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“Um educador para a saúde é alguém que através dos 
seus conhecimentos, das competências que adquiriu, ou mesmo 
de investir na sua formação que possa transmitir aos outros seja 
por meio profissional ou por outro meio académico ou outro 
contexto menos formal realmente transmitir aos outros ou um 
estilo de vida saudável ou dar-lhes competências ou ajudá-los a 
adquirir competências para conseguirem ter realmente um estilo 
de vida saudável ou conseguirem adquirir ferramentas para 
chegarem a esse fim.“ E28 

 

 Qualquer que seja o percurso para a formação do individuo enquanto educador 

para a saúde este é sempre enriquecido com as suas experiencias de vida e com as 

experiencias de vida e conhecimentos daqueles que o rodeiam. O cerne da questão que 

se coloca quando é inferido que todos podemos ser educadores para a saúde então, de 

que forma se exerce esse papel? Há por isso indicação nos resultados de que o papel de 

educador para a saúde tem de ser exercido de forma activa, 

“Um educador para a saúde significa ter um papel activo 
na educação das pessoas para essa saúde, (...) este papel activo 
traduz-se na informação, no que é que as pessoas no seu dia-a-
dia, e estamos a falar de pessoas saudáveis, que tipo de 
actividades que tipo de coisas é que podem fazer para prevenir 
problemas de doença portanto, prevenir doenças, nomeadamente 
de informação sobre programas de rastreio, os hábitos de vida 
saudáveis, portanto tudo aquilo que pode prevenir isso em 
pessoas saudáveis e depois em pessoas doentes, tudo aquilo que 
pode levar a pessoa em determinado estado, a restabelecer o seu 
estado de saúde, pronto a conseguir aumentar a sua autonomia, 
todo esse tipo de actividades que as pessoas necessitam para 
atingir o bem-estar.” E26 

 O individuo considerado educador de saúde, será por isso uma pessoa de 

confiança e de referencia na área da EPS, 

“Para já é uma pessoa de referência, tem que ser alguém 
que transmita confiança à outra pessoa que está a esclarecer 
algum tipo de dúvida ou que precisa de algum tipo de apoio em 
determinada situação da sua vida, mas tem de ser alguém de 
confiança, que a pessoa saiba que possa estar à vontade para 
colocar as questões e que sabe que essa pessoa vai responder 
com verdade e não aquilo que a pessoa quer ouvir.” E2 
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Sendo um pilar de referência, pressupõe-se que seja um individuo que dê o 

exemplo e que sirva como modelo à população alvo, 

“É alguém que junto… primeiro tentar dar ao exemplo 
por ele próprio e depois tenta transmitir as outras pessoas um 
conjunto de técnicas de estratégias, de acções que devem ter, 
para garantir o seu bem-estar prevenindo então, mais uma vez a 
doença ou o mal-estar.” E24 

“Um educador, em princípio, é a pessoa que transmite 
bons conhecimentos, pode não os conseguir pôr em prática, ou 
pode ter alguma dificuldade em os colocar em prática, mas, mas 
pronto, é quem transmite, e em princípio deverá dar o exemplo 
também.” E9 

 

Do exercício activo da EPS há manifestamente a necessidade de reclamar para o 

enfermeiro o papel de educador para a saúde, 

“(...) é a nossa grande arma, eu penso que é a nossa 
grande arma. É o que nós podermos exercer de uma forma 
autónoma, os nossos conhecimentos, sem estarmos dependentes 
de nada, portanto, é uma acção, portanto, se a gente a aproveitar 
muito bem, consegue ser quase só nossa, sabemos que já há 
alguns psicólogos que se aproveitam das áreas da educação para 
a saúde, mas eu acho que isso tem a ver com um bocado de 
desleixo da nossa parte, mas acho que é, deve ser das principais 
áreas, eu continuo a apostar mais na da promoção na saúde do 
que propriamente no tratamento da patologia, acho que é aí que 
nós temos um papel a dizer e acho que devíamos investir ainda 
mais nisso, como profissionais de saúde. “ E9 

 Esta afirmação vai de encontro à revisão bibliográfica encontrada que descreve o 

enfermeiro como um profissional multifacetado, com maior contacto com o utente e 

pertencente à maior classe profissional na área da saúde do nosso país. Carvalho & 

Carvalho (2006, p.39) diz-nos que “o enfermeiro detém um lugar privilegiado nos 

modelos de equipa pluridisciplinar de saúde que têm sido experimentados em Portugal 

devido às múltiplas oportunidades que tem de conhecer as famílias e os seus estilos de 

vida, durante o atendimento das suas necessidades de saúde...” 
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 Ser educador de saúde é inerente à prática de qualquer enfermeiro de cuidados 

gerais pelo facto da Promoção da Saúde ser um dos domínios de competência relativo à 

prestação e gestão dos cuidados que presta, definidos pela OE em 2003. 

 A apropriação devida do papel de educador para a saúde por parte dos 

enfermeiros está intrinsecamente ligada ao auto-reconhecimento e consciencialização do 

potencial que lhe está inerente. Lash (1990) como citado em Carvalho & Carvalho 

(2006, p.41) refere que “muitos enfermeiros são dissuadidos a tentar qualquer prática 

educativa porque não se sentem à vontade num papel disciplinador e autoritário, 

receiam que os conhecimentos transmitidos possam ser incorrectos ou prejudiciais e 

têm uma preparação inadequada a nível da capacidade de comunicação e ensino.” 

Esta perspectiva é claramente descrita pelo seguinte enfermeiro comunicador,  

“(...) Ás vezes a desculpa é falta de tempo às vezes não é, 
é falta de treino, e de motivação e de vontade em fazê-lo, se 
calhar podem-se é basear na falta de tempo e sei lá… 
protegerem-se isso serve como desculpa mas, às vezes é falta de 
treino nós temos muita teoria mas não temos muito treino em 
ensinar e a dizer como é que se faz e o que é que está correcto e 
o que é que está mal, às vezes é isso que acontece também.” E2 

 

COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM:  

Os resultados demonstram que no processo de comunicação em enfermagem 

está integrado o processo de comunicação base onde “…existe um canal, existe um 

emissor, um receptor” (E3), este processo envolve a transmissão da mensagem e o feed-

back como afirma o seguinte enfermeiro comunicador “…comunicar eficazmente é 

quando há feed-back…” (E3) e “…quando realmente conseguimos fazer chegar a 

mensagem à outra pessoa…” (E3). Estas afirmações vão de encontro à definição de que 

comunicação como “um processo de compreender e compartilhar mensagens enviadas 

e recebidas, e estas mensagens exercem influência no comportamento das pessoas 

envolvidas, confirmando o fato das pessoas estarem constantemente envolvidas por um 

campo interacional” afirma Braga & Silva (2007, p.410) no seu artigo “Comunicação 

competente: visão dos enfermeiros especialistas em comunicação.”  



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         93 

 

Sendo a comunicação aplicada à profissão de enfermagem os enfermeiros 

comunicadores atribuíram-lhe a máxima da importância, com 27 dos 30 enfermeiros 

atribuindo a classificação de 5, e os restantes 3 com a classificação de 4, com a escala 

de referência de 0-5. Considerando esta classificação de máxima importância que lhe é 

atribuída esta é equiparada à própria profissão, “a comunicação em enfermagem é a 

própria enfermagem….” (E7), tornando-se “…uma responsabilidade e temos de ter 

muito cuidado com aquilo que dizemos…” (E12). 

No que se refere a comunicação em enfermagem dos resultados apresentados 

houve referência à comunicação como resultado das componentes verbal e não-verbal 

“…comunicar é, é todos os nossos actos e todo o discurso verbal e não-verbal...” (E2), 

no qual se insere o silêncio conforme nos relata o seguinte enfermeiro comunicador 

“…podemos comunicar não dizendo nada, o silêncio às vezes é um meio de 

comunicarmos e acho que isto em enfermagem é muito importante…” (E21), e a escuta 

activa, “a escuta, ouvir, ouvir aquilo que a pessoa tem para dizer que é sempre 

importante porque se nós não ouvimos aquilo que a pessoa do outro lado, o utente tem 

para nos dizer muito dificilmente nós conseguimos uma boa comunicação…” (E3). A 

eficácia da comunicação pode estar sempre que “conseguirmos colocar-nos na posição 

do outro de forma a melhor efectivar essa dita comunicação.” (E13). Os resultados 

obtidos com estas afirmações vão de encontro ao modelo de comunicação descrito por 

Green & Tones (2010, p.299) onde uma fonte de informação envia uma mensagem 

através do canal de comunicação, com o objectivo de a fazer chegar ao destino para que 

possa estar ao alcance dos sentidos do receptor de forma a descodificar a mensagem. A 

existência de feed-back reciproco é uma forma de optimizar a mensagem que atinge o 

sucesso quando o receptor interpreta a mensagem tal como a fonte a quer efectivamente 

fazer compreender. 

Apesar de todos os elementos integrantes a comunicação pode ser afectada 

quando existe “…muitas interferências e às vezes as interferências são muitas tanto do 

lado de lá, como do lado de cá e às vezes a comunicação pode ser afectada por isso.” 

(E3). Este é um aspecto relatado também por Green & Tones (2010, p.299) já que, no 

decorrer do processo de comunicação este encontra-se sujeito a um maior ou menor 

grau de interferências, consideradas como ruído na comunicação.  
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A comunicação em enfermagem é também referencia quanto aos seus 

intervenientes, nomeadamente à comunicação estabelecida entre enfermeiro-utente 

“…comunicação dos Enfermeiros para os utentes…”(E1), de enfermeiros para 

enfermeiro, “…comunicação entre enfermeiros…” (E5), de enfermeiros para outros 

profissionais de saúde “…para outros profissionais até…” (E5), ou mesmo com todos 

sem distinção como nos afirma o seguinte enfermeiro comunicador “Comunicação em 

enfermagem é uma comunicação com todos…” (E21) que “…deve-se reger pelas 

mesmas regras da comunicação geral só que tem objectivos talvez um pouco 

diferentes…” (E18). 

Apesar de toda a especificidade descrita pela maioria dos enfermeiros 

comunicadores relativamente ao conceito de comunicação em enfermagem, a título de 

excepção um enfermeiro comunicador refere que a comunicação em enfermagem “…é 

comunicação como qualquer outra comunicação…” (E25). 

 

  

 5.2 Análise e discussão da prática da EPS dos enfermeiros 

comunicadores 

   

Com o intuito de desenvolver a e-Saúde em Portugal, os enfermeiros 

comunicadores são a “mão-de-obra prima” deste avanço tecnocientífico que se propaga 

à escala europeia. Sendo a primeira linha de contacto, o seu trabalho é a projecção das 

recomendações para o desenvolvimento da e-Saúde em Portugal, citadas por 

Carrasqueiro (2002), e que se tornam visíveis através da sua prática à sociedade em 

geral. 

Uma das formas de dinamização das recomendações para o desenvolvimento da 

e-Saúde colocadas em prática pelo MS, foi a criação de um call-center que, segundo 

Carrasqueiro (2007, p.94) tivesse “especial atenção à área da promoção da saúde e 

prevenção da doença e integrar o atendimento telefónico de apoio ao cidadão, 

especialmente nas questões relacionadas com a utilização do sistema e triagem.”. A 

“Linha de Saúde 24” é então implementada tendo como foco dos cuidados o utente e 

com um espectro de acção alargado a toda a população de forma a “ampliar e melhorar 
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a acessibilidade dos utentes do SNS à informação de cuidados de saúde.” (Parra et al, 

2007, p.103). A sua implementação foi baseada num processo de contratualização de 

Parceria Público-Privada entre a DGS e a operadora LCS.  

 A visibilidade que é dada à população da prática dos enfermeiros comunicadores 

é reflexo da organização interna, dos procedimentos e cuidados que lhe são exigidos. 

Assim, os enfermeiros comunicadores vêm-se  obrigados a “cumprir com competência 

executória, mas em conformidade com as limitações que as instituições lhe colocam” 

(Mendonça, 2009, p.17). Este processo “…não gere só a qualidade e quantidade do 

atendimento, nem a capacidade cuidativa. Tem também que gerir os estados de ânimo 

que vivencia nos quotidianos de trabalho (…) cujo capital de referência é o ser humano 

e a sua emocionalidade.” (Mendonça, 2009, p.17). Com isto, houve a necessidade de 

perceber de que forma do enfermeiro comunicador exerce ou se apropria do seu papel 

de educador para a saúde obtivemos os elementos descritivos do exercício activo da 

EPS na prática diária dos enfermeiros comunicadores do call-center do SNS, “Linha de 

Saúde 24”. 

 

5.2.1 Competências Técnicas, Pessoais, relacionais e de EPS 

 

Começa-se por analisar as competências dos enfermeiros comunicadores, 

partindo da noção de competência definida por Morais (2004) como “o tipo de 

abordagem efectuada e os contextos onde esta se desenvolve, abrangendo mais que a 

aptidão ou a faculdade, que o poder e a capacidade que tem uma pessoa para resolver 

um assunto num determinado ambiente.” As competências dos enfermeiros 

comunicadores são, por isso, contextualizadas de acordo com as dimensões interna e 

externa de competência definidas por Topin (1995) e referenciadas por Morais (2004).  

A competência é uma condição necessária para a prática da EPS dos enfermeiros 

comunicadores, tendo sido categorizadas, de acordo com a revisão bibliográfica, como: 

 Competência técnica: de forma objectiva é a condição necessária para o 

desempenho eficaz da sua prática da EPS e que corresponde à dimensão externa do 

enfermeiro comunicador;  
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 Competências pessoais: de forma subjectiva correspondem ao desenvolvimento do 

potencial interno do enfermeiro comunicador no contexto do call-center e que 

corresponde à dimensão interna do enfermeiro comunicador enquanto pessoa; 

 Competências relacionais: reportam-se às competências que se evidenciam quando 

o enfermeiro comunicador se relaciona com o utente da “Linha de Saúde 24”. 

 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DOS ENFERMEIROS COMUNICADORES: 

 De acordo com os resultados, a maioria dos enfermeiros fez referência ao 

serviço TAE como principal função executória dentro do call-center, referindo que 

“…tratar na saúde 24 que é de facto o fazer a triagem, o aconselhamento e o 

encaminhamento…” (E5, E12, E21, E23). O serviço SP, o qual é proporcionado através 

da articulação com a LSP, constitui o procedimento mais referenciado, a seguir ao 

serviço TAE: “…articularmos com a linha de saúde pública…” (E22). Estes resultados 

vão de encontro à análise das chamadas telefónicas da linha de saúde pública, realizada 

em 2009 pelo MS e ilustrada na Fig. 12 do capítulo da revisão bibliográfica, a qual 

indica que 72% das chamadas correspondem ao serviço TAE, enquanto que 8% 

corresponde ao serviço SP com articulação com a LSP.  

Outros procedimentos foram referenciados, nomeadamente os sinais de alerta 

dados no final da triagem em que “…fazemos com que o utente esteja desperto para 

outras situações…” (E5, E30), a escolha e percurso do algoritmo porque o 

“…Enfermeiro baseia-se no próprio algoritmo…” (E5), o despiste inicial de sinais de 

emergência pois é “… É preciso perceber que sintomas têm, se é urgente, se não é 

urgente…” (E2, E19), a identificação e motivo de contacto de modo a “…tentar 

perceber o porquê do contacto do utente…” (E5, E22), o agendamento de chamadas de 

seguimento e de retorno após a triagem consoante protocolo ou sempre que se considere 

necessário “…faz os retornos, os seguimentos…” (E9), e a apresentação do serviço e do 

próprio comunicador, procedimento descrito por apenas um enfermeiro comunicador, 

“…existem vários scripts digamos assim, em que o enfermeiro tem que estar atento: 

identificando o serviço identificando-se a ele mesmo…” (E5) 
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS E RELACIONAIS: 

 Capacidade de comunicação é uma competência colocada em destaque pelos 

enfermeiros comunicadores sendo referenciada como um recurso tão importante como o 

software que lhes dá suporte “…é a nossa ferramenta antes do sistema informático a 

nossa ferramenta é de facto a comunicação…” (E2, E5, E7, E8). A criação de uma 

relação de “…empatia é muito importante…” (E21, E27) no contacto com o utente. A 

preocupação demonstrada ao utente pela situação que nos expõe, “…a forma como nós 

questionamos e o interesse que nós mostramos perante a situação…” (E3) é 

fundamental para que se estabeleça uma relação de confiança entre o enfermeiro 

comunicador e o utente bem como, “…demonstrar ao outro que estamos disponíveis…” 

(E1) para ir de encontro às suas necessidades. A objectividade para analisar a questão 

específica que é apresentada, é fundamental para que se possa focar na situação do 

momento, resolvendo as questões levantadas no imediato evitando assim, dispersão do 

utente aquando da descrição da situação controlando desta forma as interferências 

(ruído) na comunicação. 

 A percepção é uma competência descrita pelos enfermeiros comunicadores e que 

tem a maior importância quando analisada à luz do modelo de comunicação de Green & 

Tones (2010) já que a descodificação da mensagem recebida é realizada com recurso à 

atenção, interpretação e percepção. “…Explicar ao doente aquilo que estamos a fazer, 

porque é que estamos a fazer, como é que estamos a fazer e acho que isso também dá 

alguma credibilidade ao nosso trabalho…” (E10) bem como, “… se nós temos 

confiança no que estamos a dizer…” (E30) demonstramos segurança ao utente, uma vez 

que se demonstra autoconfiança nas informações transmitidas. 

 Dependo da situação que nos é apresentada esta pode ser envolta de emoções 

resultantes do momento de vulnerabilidade em que o utente se encontra, as emoções 

vivenciadas são transmitidas aos enfermeiros comunicadores muitas vezes até por 

mecanismos de identificação com a situação ou com a pessoa que está em linha, assim é 

necessário ter autocontrole até para se poder controlar a própria ansiedade. A 

cordialidade e cortesia foram competências pessoais e relacionais descritas por apenas 

um enfermeiro, mas que são o retoque na qualidade do atendimento que é prestado. 
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COMPETÊNCIAS DO PROCESSO DE EPS: 

Mais do que a definição teórica do conceito de EPS obteve-se como resultado a 

descrição da forma como se planeia, desenvolve e avalia prática da EPS com recurso às 

etapas do processo de EPS, uma vez que este faz parte da sua componente prática. 

Segundo Redman (2003), as etapas do processo de EPS são: 

1- Avaliação das necessidades de aprendizagem; 

2- Avaliação da motivação; 

3- Diagnóstico da situação 

4- Estabelecimento de objectivos; 

5- Processo de ensino-aprendizagem; 

6- Avaliação e re-ensino. 

Das etapas apresentadas a etapa mais referenciada pelos enfermeiros 

comunicadores foi a etapa 5 do processo de ensino-aprendizagem, porque se pode 

“…fazer educação, formação, porque aqui então podemos incidir directamente naquilo 

que a pessoa precisa, como a pessoa está muito ávida de aprender porque precisa de 

resolver uma situação…” (E15). De seguida a etapa mais referenciada foi a etapa 3 de 

diagnóstico da situação, já que é necessário “…fazer um diagnóstico de situação 

relativamente a hábitos que aquela pessoa possa ter e o que é que é necessário 

mudar…” (E3), a etapa 1 de análise das necessidades de aprendizagem foi referenciada 

na medida em que  

“… não adianta nós darmos directrizes se depois a pessoa 
não tem a capacidade de as poder levar avante, (…) porque 
debitar apenas informação sem que tenha uma prévia noção e 
sem que seja feito um estudo, (…) não vale a pena falar de coisas 
que àquela pessoa não façam sentido, e para elas tem de fazer 
sentido tem de haver um envolvimento sempre com quem vai ser o 
público-alvo a população alvo, a quem é dirigida essa EPS…” 
(E3) 

A etapa 4 onde se estabelece os objectivos e a etapa 6 de avaliação e reensino 

foram as etapas menos referenciadas. A etapa de avaliação e re-ensino pode ser menos 
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referenciadas devido à impossibilidade que os enfermeiros têm de avaliar as acções de 

EPS que fizeram uma vez os objectivos da “Linha de Saúde 24” prendem-se com os 

objectivos do serviço TAE recrutado para solucionar aquela situação em particular que é 

apresentada e não tanto directamente a ver com a eficácia ou com cumprimento ou não 

das indicações dadas pelo enfermeiro comunicador, uma vez que neste aspecto o utente 

tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas e tomar as suas próprias decisões, 

havendo por isso um paralelismo entre aquela que é a intenção inicial do utente quando 

contacta a linha e a intenção final após ser prestado o serviço. Redman (2003) também 

refere que a etapa de avaliação a re-ensino justifica-se em situações crónicas que se 

prolonguem no tempo, o que não é o caso do âmbito da “Linha de Saúde 24”, excepto 

em situações de agudização da doença crónica. As etapas do processo de EPS estão 

representadas esquematicamente na Fig. 2 que se encontra no capítulo da revisão 

bibliográfica, encontram-se por isso organizadas de uma forma lógica e intuitiva e 

servem como pontos de referencia e verificação do processo de EPS. Verifica-se assim, 

que algumas das etapas são efectivadas pelos enfermeiros comunicadores mas de forma 

inconsciente, podendo mesmo ser ultrapassadas ou realizadas numa ordem diferente da 

que é ilustrada. 

 

5.2.2 Vantagens e desvantagens 

 

A ausência física do utente é uma premissa na prática dos enfermeiros 

comunicadores, que se torna vantajoso por um lado e desvantajoso por outro. As 

vantagens verificam-se ao nível do esclarecimento de dúvidas do utente, pela abertura e 

à vontade em abordar as questões demonstrada pelos utentes, uma vez que não se 

expõem à observação directa por terceiros, evitando assim constrangimentos. Esta é 

uma constatação verificada pelo seguinte enfermeiro comunicador, 

 “…muitas vezes as pessoas preferem ligar para nós do 
que à primeira vista ir logo ao médico, porque terão que se 
confrontar com a pessoa cara a cara, e se calhar o facto de não 
estarem presentes e estarmos a falar através do telefone 
coloquem as questões de uma forma mais aberta…” (E22) 
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O serviço proporcionado pela “Linha de Saúde 24” facilita o acesso dos utentes 

a informações de saúde e “… a vantagem é que o telefone permite difundir mais 

rapidamente, se calhar a mais pessoas” (E6). A rápida difusão da informação com 

esclarecimento de dúvidas prestado de forma cómoda e eficiente, este é um recurso que 

se verifica vantajoso uma vez que é realizado num contacto que decorre em tempo real, 

não ficando pendente de marcações ou de contactos realizados posteriormente. Assim, 

“…a nossa distância aqui também nos permite aumentar a confidencialidade…” (E1*, 

E2) e “…conseguimos uma maior cumplicidade com o utente…” (E1). 

 A experiência de triagem clínica com ausência física do utente também se 

verifica vantajosa para a qualificação do enfermeiro, “… já damos outro tipo de 

cuidados que também estamos alerta para os dar e também estamos alerta para fazer 

muito mais que (…) dar a indicação para fazer um simples medicamento.” (E2). Esta 

abertura de horizontes e valorização de outros medidas/cuidados além dos 

farmacológicos qualifica o enfermeiro num profissional mais perspicaz e melhor 

preparado para fundamentar a sua decisão clínica, conseguindo cumprir as etapas de 

recolha da informação preliminar fornecida pelo utente, equacionar hipóteses, executar 

um raciocínio interpretativo pesando os pós e contras das hipóteses ou alternativas 

colocadas, conforme afirma Nunes (2006: 6). 

A ausência física do utente “… é uma desvantagem, uma coisa é aquilo que nós 

conseguimos ver, outra coisa é aquilo que os outros dizem que estão a ver…” (E26), 

esta implica a ausência completa da comunicação não-verbal que tem repercussões a 

nível do feed-back emitido pelos utentes e recebido pelos enfermeiros comunicadores e 

que se repercute na triagem/avaliação realizada, “…eu não posso estar numa situação 

de dor abdominal, não posso fazer palpação abdominal ou eventualmente ver uma 

tumefacção ou rash…” (E5) no entanto “…no contexto da saúde 24 é o possível…” 

(E9, E18, E20). O impedimento da avaliação com recurso ao contacto visual é um 

aspecto limitativo para o enfermeiro comunicador “…porque há certos aspectos que 

nós enfermeiros, a visão permite-nos concluir muito…” (E1, E2, E3, E4, E7, E10). A 

possibilidade de visualização com recurso a webcam já seria um contributo pois, 
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“…seria mais fácil se tivéssemos o skype… mas pode ser que futuramente…” (E5). No 

entanto, sempre que se verifique a necessidade de uma observação presencial do utente 

por um profissional, este é encaminhado pelo enfermeiro comunicador para as 

instituições de saúde do SNS tendo essa futura observação o contributo fornecido pela 

compilação da informação resultante da triagem telefónica por fax, conforme ilustra a 

Fig. 10 e 11 referenciada na revisão bibliográfica. 

 

        5.2.3 Estratégias de Intervenção e Desenvolvimento  

 

Sendo a EPS uma das principais áreas de intervenção dos enfermeiros em 

inúmeros contextos, também no call-center os enfermeiros comunicadores a exercem, 

como já foi referenciado. A forma como essa prática de EPS é executada e exercida foi-

nos referida com recurso a estratégias de intervenção e desenvolvimento dessa mesma 

prática. 

 Focando-nos na comunicação verbal exercida no atendimento telefónico em 

contexto de call-center de saúde, esta é a estratégia mais referenciada pelos enfermeiros 

comunicadores relativamente à sua prática da EPS.A comunicação no atendimento 

telefónico torna-se numa ferramenta fulcral da sua prática profissional que é influência 

pela linguagem dirigida ao utente por cada enfermeiro comunicador. A linguagem 

dirigida foi por isso caracterizada como: rica, activa, fértil e efectiva. Esta linguagem 

traduz o tipo de discurso exercido. “Estando num call-center que a gente consiga uma 

comunicação efectiva é preciso termos um discurso claro (…) é ter um discurso 

objectivo, sintético…” (E4); “… A comunicação faz-se só pela oralidade (…) se a 

linguagem é mais ou menos rica…” (E18). Resume-se por isso de que na ausência da 

linguagem corporal ou linguagem não-verbal a estratégia que é possível utilizar é “…só 

através do discurso, também da forma como ele é dito e da forma como é explicado, 

não havendo comunicação não-verbal, aqui é muito importante a forma como se 

explica, e de forma muitas vezes simples.” E23 

 Integrado na comunicação em atendimento telefónico a que seguidamente é mais 

referenciada e que dá “visibilidade” à linguagem, é a voz. Muitas foram as 
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características e influências (elementos para-verbais) referenciadas no que diz respeito à 

voz nomeadamente, o tom, a entoação, o sorriso na voz, o som/timbre a sua ausência no 

que se refere a pausas ou períodos de silêncio que contextualizados produzem por si só 

um significado que é percebido pelo emissor e pelo receptor no processo 

comunicacional. 

“… logo que se entre em linha mesmo não estando 
a ver, aqui as expressões não são visíveis, mas é visível 
um sorriso que é perceptível do outro lado, quando há um 
sorriso… é perceptível quando há um silêncio, quando o 
silêncio é um silêncio de presença, quando a pessoa sabe 
que a gente até não fala, mas que está a ouvir, e isso é 
perceptível porque as pessoas não perguntam “Estou?!” 
porque sabem que estamos a ouvir.” E21 

 

 Estes aspectos têm a ver com a sua expressão e colocação no que se refere à 

tonalidade (aguda, grave) e intensidade (débito rápido, lento), as variações da voz nestes 

aspectos sugerem/transmitem sentimentos e emoções,   

“…Ou seja não há comunicação não-verbal, mas há uma 
comunicação verbal que acaba com todos estes nuances… as 
próprias entoações, exactamente, pausas, tudo isto é 
importante… Portanto a comunicação não-verbal não existe, Mas 
às vezes o próprio suspiro durante uma triagem pode significar 
algum enfadonho.” E5 

 

 Á medida que a informação que é dada ao enfermeiro comunicador pelo utente 

da linha este constrói uma imagem mental do tipo de utente que ali se lhe apresenta 

tendo por isso, noção do nível de literacia em saúde do utente e/ou interlocutor, este 

factor irá influenciar o tipo de feeb-back emitido pelo utente e/ou interlocutor da 

chamada.  

“… é um desafio perceber o grau de compreensão daquilo 
que nós dizemos e uma coisa que nós é óbvia para quem está do 
outro lado pode não assim tão óbvia e tentarmos sempre nunca 
esquecer do feed-back dessa comunicação, e tentarmos perceber 
se essa pessoa realmente entendeu a nossa mensagem, o nosso 
objectivo.” E11  
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“…mesmo não conhecendo o utente muitas vezes, muito 
rapidamente conseguimos perceber que tipo de utente é que nós 
temos do outro lado. E nós temos utentes de todas as classes 
sociais, pessoas que têm cursos superiores, outras pessoas que 
quase nem ler sabem… portanto nos temos sempre de adequar o 
discurso que nós utilizamos com essas pessoas.” E17 

 

 Uma estratégia para garantir o feed-back passa pela reformulação e adequação 

do discurso utilizado para se conseguir “chegar” até ao utente tornando-o como um 

recurso de ajuda, 

“…é sempre aquela máxima de também tentar que eles 
(utentes) nos ajudem da melhor forma… é aquela máxima de 
´para me conseguir ajudar melhor vai tentar neste momento ser 
os meus olhos’ uma vez que isto é uma avaliação via telefone vai 
tentar ser os meus olhos e vai-me tentar responder o melhor que 
conseguir àquilo que eu lhe perguntar…” E28 

Neste processo há referências de desenvolvimento sensorial “…é quase como se 

o enfermeiro comunicador fosse uma pessoa cega e como os cegos acaba por 

desenvolver um sexto sentido…” (E26) 

Após a avaliação do nível de literacia, é verificado pelos enfermeiros 

comunicadores um desconhecimento e/ou esquecimento das bases em que assentam os 

cuidados de saúde, esta bases proporcionam uma resolução fácil pelo próprio, com 

recursos pessoais e sem dependência de terceiros. A aquisição do conhecimento deste 

tipo de cuidados básicos surge ao longo da vida com as aprendizagens realizadas nos 

contextos de saúde-doença já vivenciados por si ou por quem o rodeia ou mesmo com 

ensinos de terceiros como os pais, os avós, os professores, os profissionais de saúde em 

determinado contexto e momento. Por isso, a estratégia de (re)ensino de conhecimentos 

básicos/ cuidados de saúde referentes as actividades de vida diárias é uma das 

estratégias utilizadas pelos enfermeiros comunicadores para que se possa fazer um 

ensino gradual partindo como ponto de partida, o que o utente já sabe e já assimilou em 

termos de saúde. 

“Fazemos EPS se calhar em coisas simples como 
fazemos aqui com a febre, que é uma coisa que para nós é 
uma coisa perfeitamente banal, mas nem toda a gente 
sabe o que é que isso significa. E se calhar estamos a 
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falar de sintomas mas também podemos falar dos estilos 
de vida, os próprios estilos de vida saudáveis ou não que 
as pessoas acabam ir adoptando ao longo da sua vida.” 
E2 

 

“… quando nós estamos a dar alguns cuidados em 
casa, nomeadamente fazemos EPS quando estamos a dar 
valores fixos de temperaturas, de tensões, fazer alguma 
EPS no sentido de não comer determinados alimentos…” 
E10 

  

 O desafio de cada encontro/chamada realizada pelos utentes da linha de saúde 24 

está na diversidade de situações com que o enfermeiro comunicador se pode deparar. A 

perspicácia e astúcia do enfermeiro comunicador é crucial na gestão da chamada. No 

entanto o trabalho de EPS do enfermeiro comunicador não se deve restringir ao 

momento, as prioridades modificam-se com o desenrolar da chamada, mas chegado o 

momento final do percurso do algoritmo e transmissão da avaliação efectuada onde são 

dados os cuidados aí a finalidade é capacitar os utentes (empowerment) “…esta EPS a 

longo prazo, vai ser muito mais benéfica porque as pessoas acabam por levar esta 

informação que é aqui transmitida via telefone e futuramente vão ter outra forma de 

estar perante o mesmo problema…” (E10) tendo por base o conhecimento científico.  

 A agilização do encontro/chamada baseia-se muitas vezes no controle da 

ansiedade, angústia e preocupação que a situação de doença do utente lhe incute. Assim, 

o papel do enfermeiro passa também por desmistificar e clarificar determinadas ideias 

pré-concebidas, mitos, informações baseadas no empirismo e por isso a prática da EPS 

dos enfermeiros comunicadores é“…esclarecer alguns mitos que as pessoas têm, 

nomeadamente quando pensam que estão muito mal porque têm um determinado 

sintoma e nós tentamos clarificar e chegar à pessoa através de outras abordagens…” 

E10 

 A experiência profissional adquirida ao longo da sua prática enquanto 

enfermeiro comunicador, o treino da audição, da concentração para se focar nas 

necessidades do utente é uma estratégia que garante o desenvolvimento e qualidade da 

EPS exercida. 
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“… a experiência profissional neste campo é essencial, é 
fundamental. Porquê? Porque sem ela, de alguma forma como 
não estamos perante a situação, ou seja, não visualizamos a 
situação é-nos difícil por vezes caracterizá-la. Contudo quanto 
mais experiência nós tivermos de base não só teórica, mas de 
base. Permite-nos construir, digamos toda uma estrutura mental 
da situação que temos à nossa frente… portanto ira-nos facilitar 
mais com o continuar digamos, da acção no próprio call-center 
permite-nos adquirir mais conhecimentos e conseguir agilizar de 
forma mais eficiente para cada caso.” E7 

 

 A empresa que gere a linha de saúde 24 tem objectivos específicos e bem 

definidos para garantir a melhoria do serviço prestado e por isso uma estratégia 

referenciada pelos enfermeiros comunicadores é o cumprimento rigoroso dos objectivos 

da linha, 

“… mantendo sempre o objectivo da linha, não fugindo 
dos objectivos da linha, mas poderá fazer EPS no aspecto de ir 
dando orientações às pessoas e ir-lhe sempre dizendo coisas 
importantes e pode ser-se tanto… que a pessoa nos contacte 
qualquer que seja o motivo e qualquer que seja o 
encaminhamento que nos vamos fazer poderemos sempre ter um 
momento uma oportunidade de fazer uma EPS seja ela menor ou 
maior, mas acho que mantendo os objectivos que são propostos 
pela linha conseguimos fazer. “ E21 

 

 Esta a experiência só se consegue, exercendo EPS “… em todas as acções dos 
enfermeiros, em todas as chamadas…” (E1, E2, E21) 

 

 5.2.4 Faixas etárias, áreas e situações de intervenção 

 

A faixa etária em que os enfermeiros mais intervêm é nas idades que 

compreendem “… a área da pediatria, principalmente dos bebés, dos recém-nascidos 

onde o nosso papel é fundamental…” (E1, E2, E3, E4, E5, E9, E14, E13, E15, E16, 

E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E30). Este resultado 

demonstra que os enfermeiros têm percepção correcta da realidade em que exercem, o 

que se verifica quando se verifica os resultados obtidos por Simão (2009) ilustrados na 
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Fig. 13 referenciada na revisão da bibliográfica onde se pode observar que 53,3 % dos 

contactos com a faixa etária dos 0 aos 15 anos. 

A ausência ou as poucas chamadas recebidas pela faixa intermédia (Idade 

Adulta) é justificada da seguinte forma: 

“...quando temos algum problema de saúde por norma o povo 
português é típico na arte do desenrasca e então quando são situações de 
doença relacionadas com o próprio por norma mais umas “mezinhas” 
caseiras e ultrapassasse...” (E1) 

 

Dos contactos recebidos os enfermeiros comunicadores têm a ideia de que os 

contactos são maioritariamente efectuados por interlocutores sendo o destinatário do 

serviço terceiros e raramente para o próprio uma vez que na sua opinião se percepciona 

uma maior preocupação da população em geral com o outro, com o próximo em 

detrimento de preocupação e cuidado consigo mesmo. Daí que a maioria das chamadas 

recebidas seja com presença de sintomas. Esta ideia é revelada pela seguinte 

afirmação“... não damos muita prevenção, até porque as pessoas quando nos ligam 

normalmente é porque já têm algum problema de saúde.” (E2) 

 O motivo pelo qual os utente utilizam o serviço da saúde 24 depende em parte 

das depende das épocas do ano que se atravessa no momento, há uma variação sazonal, 

como refere o seguinte enfermeiro-comunicador: 

“..se for no Inverno estamos a falar em situações mais em termos 
respiratórios, cuidados a ter com a tosse, com congestionamentos nasais, 
febres e afins, há determinas épocas sazonais que tem a ver mais com a 
parte vírica não é? Com o quadro faz gastroenterites, dos vómitos, da 
diarreia e afins.” E23 

 

A vacinação é uma área em que os enfermeiros comunicadores intervêm, no 

entanto é mais referente à vacinação dos adultos, uma vez que a necessidade de 

vacinação em idade pediátrica raramente é posta em causa. Este aspecto é referido pelo 

enfermeiro comunicador que afirma que a “...área da vacinação que é uma área que 

nós batalhamos muito no sentido de incentivar as pessoas a não esquecerem o plano 
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nacional de vacinação, e terem que se vacinar… os próprios algoritmos abordam isso.” 

E8 

O número de chamadas de pais com dúvidas e questões relacionadas com a 

parentalidade principalmente os pais pela primeira vez devem-se à turbulência de 

emoções e experiências vivenciadas em pouco tempo como acontece com o nascimento 

de uma criança (o parto, o aleitamento, os cuidados, etc) em que há uma mudança 

grande no seio de um casal, na experiência física de uma mulher com todas as 

oscilações hormonais inerentes ao parto havendo interferências na assimilação dos 

ensinos que são dados durante a permanência da mãe e do bebé nos serviços de saúde. 

Este aspecto traduz-se no surgimento de dúvidas relacionadas com a vigilância de saúde 

do recém-nascido, os pais optam por recorrer aos cuidados de saúde primários como os 

centros de saúde, as unidades de saúde familiares e a própria “Linha de Saúde 24”. 

“...damos ensinamentos básicos aos pais que não têm esses 
conhecimentos por várias razões, por questões sociais de hoje em 
dia, porque não estão habituados a estar com crianças por várias 
razões e nós desempenhamos um papel muito importante a nível 
desses cuidados porque evitamos que as crianças vão recorrer ao 
hospital muitas vezes.” E17 

  

A insegurança que as pessoas têm nos conhecimentos em termos de saúde 

verifica-se quando o enfermeiro comunicador constata que aquele utente da linha, pelo 

seu registo de chamadas anteriores já ligou anteriormente por situações idênticas e que 

as mesmas dúvidas permanecem, havendo por isso uma espécie de dependência devido 

à facilidade de acesso aos cuidados de saúde proporcionados pela Linha de Saúde 24, tal 

como nos refere o seguinte enfermeiro comunicador… 

“...posso constatar que muitas das mães, e dos pais que nos 
contactam por situações muito iguais e que acabam por vezes por 
continuar com dúvidas…portanto por situações semelhantes têm 
sempre a tendência de contactar para conseguirem perceber se 
naquela situação e até é igual a outra que tiveram se aqueles 
cuidados que ouviram são para continuar e são para fazer. 
Portanto, há também uma dependência é o que eu acho (…) eu tenho 
essa experiência porque tenho por hábito verificar os contactos 
anteriores, não me pedem que o faça só em determinadas 
circunstâncias, mas eu tenho por hábito verificar…” E3 
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No Planeamento Familiar “…intervém-se em questões do imediato como por 

exemplo o que faz quando se detecta o rompimento do preservativo” (E3). 

A manutenção de um ambiente seguro é colocada em causa relativamente ao 

contexto dos traumatismos crânio/cabeça em bebés e crianças que acabam por num 

determinado momento e por distracção com duração de segundos dos pais, os bebés têm 

comportamentos imprevistos. 

“...a linha tem um grande número de chamadas relacionadas com a 
área da pediatria então é importante fazer EPS relacionado com a 
prevenção de acidentes nas crianças, porque há muitas chamadas 
em que ligam por causa de traumatismos principalmente da 
cabeça...” E22 

As situações de intolerância alimentar manifestada por náuseas e vómitos são 

situações muito frequentes na idade adulta e pediátrica por inúmeros motivos, no 

entanto o seu tratamento ou prevenção desses sintomas prende-se muitas vezes 

porque… 

“A nível de vómitos tanto de adultos como crianças porque a 
verdade é que a maior parte das vezes, ninguém faz os cuidados 
adequados a realidade é essa...” E16 

Na Saúde Mental/Psiquiatria insere-se um vasto leque de motivos de procura e 

que levam os utentes a ligar a “Linha de Saúde 24”, o que é traduzido pela seguinte 

afirmação 

“...saúde mental temos muitas, muitas, muitas solicitações… 
muitas ansiedades, muitas taquicardias e dores no peito que têm 
subjacentes alterações psicológicas e onde às vezes basta (...) uma 
palavra amiga, basta nós dizermos qualquer coisa mais de 
conforto...” E8 

 No que se refere à gestão do regime terapêutico, nomeadamente a 

automedicação e o incumprimento terapêutico é uma área importante de intervenção, 

“...as pessoas vulgarmente tomam as coisas do vizinho ou 
então adequam a sua própria medicação porque acham que não 
está a fazer mal e tomam mais meio comprimido para ver como é 
que corre, mas sem serem vigiadas ou sem conhecimento do 
médico e isso também acho que quando o fazemos é importante 
porque alertamos uhm… porque a nossa população 
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tendencialmente tem essa necessidade de se auto-medicar ou 
então de aferir os seus próprios medicamentos em função daquilo 
que acham que lhes faz bem...” E10 

  

  5.2.5 Necessidades de Formação  

 

A formação inicial proporcionada pela LCS aos enfermeiros comunicadores 

incluí formação em termos do software, ferramenta essencial para se poder trabalhar 

como enfermeiro comunicador, e a comunicação adequada à triagem clínica em call-

center com os scripts necessários. A formação é destinada … 

“...todos os enfermeiros são diferentes e têm experiências 
diferentes e trabalham em situações diferentes e podem de alguma 
forma colaborar e partilhar que eu acho que é isso que é um bocadinho 
também a partilha com os colegas…” E5 

 

 É referenciado que no momento em que se frequentou a formação que não seria 

necessário mais nada, no entanto após contacto com a realidade há referencia a uma 

maior necessidade de… 

“...simulação, antes de estar no contexto ou mesmo no 
contexto de campo com outros colegas profissionais na altura 
que nos integram acho necessário, acho que era fundamental 
maior exposição de casos, mais do que os que já existiram. 
Porque já existiram casos que forma expostos, o ouvir chamadas 
o ouvir determinados contextos do que é que está mais errado ou 
do que é que está mais certo ou de que forma contornar 
determinadas situações acho que deveria de existir mais casos 
ainda para melhorar a prática diária.” E7 

 A aposta na formação em termos de EPS, e a sua inclusão na formação inicial é 

um aspecto que está dependente das politicas de actuação acordadas entre a entidade 

gestora da “Linha de Saúde 24” e o MS e a DGS. Há relatos de que a formação inicial é 

mesmo isso apenas a formação inicial que dá a temática comum e imprescindível a 

todos os enfermeiros recrutados que serão enfermeiros comunicadores no call-center.  
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 A titulo de sugestão é referenciado que anualmente, 

“...das principais áreas temáticas que nós tratamentos 
aqui houvesse algum tipo de actualização de saúde materna, 
saúde infantil, da própria gerontologia que estão cada vez mais a 
aparecer novos contextos e o próprio aumento da esperança 
médica de vida ou as doenças crónicas… faz todo o sentido que 
não só tivéssemos essa actualização, portanto seria uma 
formação mais de informação de capacitação dos enfermeiros 
que cá estão, para que também pudessem transpor esses 
conhecimentos para quem está do outro lado.” E8* 

 Esta é uma opinião corroborada pelo enfermeiro-comunicador que 

“... A nível de formação aqui, sinto que era necessário ao 
longo do nosso contacto ir havendo formações de reciclagem e 
quando eu digo de reciclagem é, fazer pontos de situação, 
esclarecimento de dúvidas, onde é que existe mais falha nos 
ensinos que se fazem aos utentes...” E15 

 

A mudança sugerida é reforçada e considerada, necessária e essencial pois,  

“...Caso contrário vamos ficar sempre muito ligados a 
esta avaliação de sintomas e dar cuidados numa perspectiva 
muito ainda, muito redutora.” E8 

A formação tem de ser faseada e por etapas, há competências que não podem ser 

adquiridas sem precedentemente outras estarem assimiladas e assim servirem de base às 

próximas, esta ideia é bastante patente na seguinte analogia feita, 

“...eu costumo dizer isto é como aprender a conduzir temos três 
pedais só dois pés, e depois temos que ter as mãos no volante e tirar uma 
mão para por nas mudanças e o facto de isso acontecer complica-nos 
muito conseguir manusear todo o sistema (...) . Talvez por etapas, 
quando as pessoas tiverem aptas a conseguir fazer registos e a falar ao 
mesmo tempo e a fechar a chamada perfeito nessa altura vamos 
melhorar a qualidade da chamada para fazer acções educativas para a 
saúde lá está tendo em conta também os timmings...” E10 
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O suporte à formação é um aspecto referenciado, nomeadamente que seja 

complementado com uma base documental standard de cuidados que fosse fornecida 

aos formandos com o objectivo… 

“... de modo a que uniformizássemos não só a linguagem mas 
também para darmos conhecimentos a todos os comunicadores para 
pôr-mos no mesmo padrão entre aspas, pôr-mos no mesmo nível de 
conhecimento sobre os itens de comunicação para EPS. Penso que seria 
útil uma divulgação mais ampla nesse sentido e essa divulgação claro 
que seria um bom suporte para depois comunicar de uma forma mais 
eficaz a EPS.” E11 

 No entanto a realidade é que é com a formação que têm que trabalham e fazem o 

melhor que sabem e conseguem com os recursos de que dispõem como referenciada o 

seguinte enfermeiro comunicador… 

“... as pessoas têm essa formação e é com essa formação que 
trabalham, mas se as pessoas… é claro que em toda a carreira de 
enfermagem nós se adquirirmos mais conhecimentos também 
melhoramos o nosso desempenho.” E12 

 Na gestão de emoções e conflitos no call-center relativamente ao interlocutor 

afirma-se que, 

“Pessoas se calhar que vêm mais irritadas, ou que nós recebemos 
muitas vezes as chamadas de pedido de INEM directo de ambulância 
sem se calhar nós percebermos o que é que havíamos de fazer, se calhar 
faltou aí um bocadinho de treino dessa parte em tentar dar a volta às 
situações e treinarmos também a nossa… nós às vezes também estamos 
ansiosos com as coisas que nos perguntam, com as situações que nos 
surgem e se calhar pode faltar aí um bocadinho de treino dessa nossa 
ansiedade também, e da forma de controlar a ansiedade da outra pessoa 
que nos está a ligar.” E2 

 Na transmissão de cuidados específicos a utentes, é transmitida a ideia de mais 

enfoque dedicado aos cuidados que se dá a cada situação (E6) 

“...estão lá [sistema informático] muitos cuidados mas acho que 
há muitas situações que se escapam e que se perdem e acaba por se 
dar poucos cuidados e se calhar perder esses momentos que podiam 
servir de EPS e eu pessoalmente fiquei pouco alerta.” E6 

 Relativamente aos percursos dos algoritmos,  



                                        A Prática da Educação para a Saúde dos Enfermeiros Comunicadores 

 

Mestrado em Ciências da Educação                                                                                                         112 

 

“...eu acho que na formação devíamos percorrer os algoritmos e  
ficar com uma noção geral em termos de cuidados, que não ficamos, não 
ficamos, pronto, com a prática obviamente que a gente vai adquirindo 
isso, mas acho que numa fase inicial, ficamos ali um bocado…pronto, há 
ali uma pequenas coisas, que acabam por escapar...” E9 

Este aspecto deve-se grandemente às diferentes áreas de que os enfermeiros 

provêm e por lhes ser solicitado percorrer algoritmos e triar situações clínicas diferentes 

da sua área de actuação, como nos relata o seguinte enfermeiro-comunicador, 

“...eu estou aqui na Psiquiatria, na parte da Pediatria 
obviamente que tenho algumas dificuldades, não trabalho com elas 
diariamente, portanto tenho algumas dificuldades, principalmente 
quando são assim mais pequeninos obviamente que tenho algumas 
dificuldades e portanto, isso havia de ser trabalhado à parte, se calhar 
até mais importante do que... pronto é importante por algoritmo, é mais 
importante do que aprender disposições finais e também os contactos, 
aquela parte burocrática é muito mais que isso, e se calhar é muito mais 
importante desenvolver um pouco isso e dar um pouco de base a isso.” 
E9 

 

A formação contínua é feita e desenvolvida com a experiência, mensalmente são 

avaliadas em média três chamadas pelos supervisores, e portanto existe três vezes por 

mês feed-back dessas avaliações aos enfermeiros comunicadores. Esses são momentos 

de formação contínua com a identificação de falhas nos procedimentos clínicos e nos 

procedimentos não clínicos.  

“... após a formação temos o trabalho contínuo da supervisão na 
audição de chamadas e no acompanhamento dos enfermeiros onde 
além de trabalharmos componentes clínicos e componentes técnicos ou 
relacionados com a ferramenta, trabalhamos também muito a 
comunicação de modo a uma melhoria contínua das capacidades do 
enfermeiro.” E1 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o desenvolvimento desta investigação, concluiu-se que os enfermeiros 

comunicadores na prática da EPS apresentaram definições correctas dos conceitos de 

saúde, EPS, educador para a saúde e comunicação em enfermagem. Os conceitos 

reportados vão de encontro aos autores de referência, sendo deste modo possível 

contextualizar adequadamente a sua prática de EPS. O enfermeiro comunicador além de 

possuir os domínios de competência definidos para os enfermeiros de cuidados gerais 

pela OE, descreve competências técnicas relacionadas com os procedimentos clínicos e 

não clínicos do call-center. Os enfermeiros participantes na presente investigação 

identificaram o sistema TAE como a competência técnica mais executada, seguido da 

articulação com a LSP. Relativamente às competências pessoais e relacionais, foram 

descritas competências neste âmbito, de forma a optimizar o tempo de chamada 

facilitando por isso o desenrolar do serviço TAE. A capacidade de comunicação foi a 

competência mais referenciada pelos enfermeiros comunicadores. 

Sendo o enfermeiro um profissional de saúde que deve assumir o papel de 

educador para a saúde, torna-se necessário que este adquirida um conjunto alargado de 

competências relacionadas com a implementação do processo de EPS. Muitas destas 

competências foram referidas pelos enfermeiros comunicadores, reconhecendo a EPS 

como a área que, não só lhes compete, mas que é de extrema importância em toda a sua 

prática. A etapa mais referenciada do processo de EPS foi a etapa de ensino-

aprendizagem, uma vez que o âmbito de actuação dos enfermeiros comunicadores se 

reflecte num determinado momento para dar resposta às necessidades apresentadas pelo 

utente/interlocutor decorrentes de uma dada situação. Apesar de identificadas algumas 

das etapas do processo de EPS, o enfermeiro comunicador nem sempre aplica esse 

processo de forma lógica e sequencial como teoricamente é recomendável.. No entanto, 

dado o contexto da “Linha de Saúde 24” e os objectivos a que esta se propõe é o que se 

demonstra ser passível de ser implementado. 

A ausência física do utente constitui uma premissa no contexto de actuação dos 

enfermeiros comunicadores, o que se revela um aspecto com vantagens para o utente em 

termos de “à vontade” para o esclarecimento de dúvidas de forma rápida e cómoda. Para 
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o enfermeiro comunicador, a ausência física contribui para a sua qualificação e para o 

desenvolvimento de competências na abordagem à situação apresentada, desenvolvendo 

desta forma a percepção, como resultado do apuramento do seu próprio sistema 

sensorial, que lhe permite “visualizar” a situação apresentada pelo utente, devido à 

construção mental de todo o enquadramento da situação. A posição de enfermeiro 

comunicador revela-se no momento da triagem/avaliação da situação, pois a ausência da 

comunicação não-verbal limita a recepção de feed-back, por parte do enfermeiro 

comunicador e vice-versa, o que se reflecte como desvantajoso também a nível da 

gestão do tempo de chamada. 

Com tudo isto, são referenciadas estratégias de intervenção e desenvolvimento 

da prática de EPS no que se refere à comunicação no atendimento telefónico 

nomeadamente, à linguagem dirigida ao utente, à dinâmica de utilização da voz e ao 

feed-back, pois, a comunicação verbal é o principal recurso de trabalho do enfermeiro 

comunicador. A linguagem dirigida ao utente ou seja, adaptada e adequada ao grau de 

literacia do utente é uma estratégia fundamental, de forma a conseguir obter feed-back 

positivo por parte do utente, o que garante uma adequada transmissão da mensagem. A 

adaptação às características dos utentes da “Linha de Saúde 24” e às situações de saúde 

e doença apresentadas é uma vertente que se desenvolve com a aquisição de experiência 

ao longo do tempo. Os enfermeiros comunicadores verificaram a existência de 

desconhecimento dos cuidados básicos por parte dos utentes, confirmando que a prática 

da EPS é uma necessidade em todas as suas acções e em todas as suas chamadas. 

Ensinar o utente a descrever pormenorizadamente aquilo que o enfermeiro não pode 

avaliar é envolver o doente e estabelecer uma relação de ajuda mútua que se torna 

benéfica na gestão da chamada. 

Na perspectiva dos enfermeiros comunicadores, estes actuam ao longo de todo o 

ciclo de vida, sendo a sua intervenção mais evidente na faixa etária pediátrica, seguida 

da idade geriátrica e por último a idade adulta ou faixa etária intermédia. Actuam em 

diversas áreas, sendo as mais evidentes a área saúde materna, saúde infantil e em 

situações do foro gastrointestinal e respiratório. 
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Na abordagem à temática das necessidades de formação inicial, conclui-se que 

os enfermeiros comunicadores, na sua generalidade, não reconhecem como necessidade 

mais áreas de formação inicial de call-center. A nível da formação contínua dentro do 

call-center, existe a manifestação da necessidade da partilha recíproca das áreas de 

experiência dos enfermeiros comunicadores, uma vez que são enfermeiros com 

experiência nas mais variadas áreas de saúde. 

Resumindo, considera-se terem sido atingidos os objectivos propostos para a 

realização desta investigação, com o contributo para as ciências da enfermagem, 

reconhecendo mais um campo de actuação dos enfermeiros, bem como para as ciências 

da educação, uma vez que a EPS cada vez mais se evidencia como um campo a investir 

precocemente e de forma multidimensional, de modo a garantir a saúde individual e 

colectiva dos indivíduos. 

Como sugestão para futuras investigações, recomenda-se a aplicação desta 

investigação aos enfermeiros comunicadores da Linha de Saúde Pública que trabalham 

com chamadas encaminhadas pela Linha de Saúde 24 e mesmo, uma investigação que 

compare as perspectivas dos enfermeiros comunicadores das duas linhas no que se 

refere à prática da EPS. Dado o enfoque dado à formação contínua informal e à 

necessidade de partilha de conhecimentos dos enfermeiros comunicadores das mais 

variadas áreas, sugere-se também uma investigação no sentido de apurar de que forma e 

em que momentos ocorrem essa formação contínua informal, uma vez que as horas do 

turno do enfermeiro comunicador são totalmente destinadas ao atendimento de 

chamadas e não horas do turno destinadas especificamente a momentos reflexivos e de 

partilha entre os enfermeiros comunicadores e supervisores. 
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