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PARA UMA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA  / AUTOGESTÃO DO DOENTE CRÓNICO 
 

O Peso das Doenças Crónicas
 
Algumas doenças crónicas, embora prevenívies, são a principal causa de morte prematura e do peso global da doença na Região 
Europeia da OMS (1), (2). A obesidade, por exemplo e a prevalência de doenças crónicas a ela associadas, como a diabetes e as 
doenças cardiovasculares têm aumentado, de forma consistente, nos países da OCDE ao longo dos últimos 10 a 20 anos (3). As 
projecções do aumento da despesa pública em saúde para a média dos países da OCDE indicam um aumento de 5.7% do PIB em 
2005 para 9.6% em 2050, se não forem feitos esforços para controlar as causas mais prováveis deste aumento. Entre essas causas 
inscreve-se a tendência para o aumento das doenças crónicas, embora o impacte individual de cada doença seja variável (4). Em 
simultâneo há uma forte evidência de que estas doenças estão associadas a um pequeno número de factores de risco ligados aos 
estilos de vida como o tabagismo, dietas inadequadas, inactividade física, abuso do álcool que operam num ambiente 
socioeconómico desfavorável. Estas doenças são responsáveis por 85% das mortes e por 70% do peso da doença Região 
Europeia (1).  Contudo, paradoxalmente, os inquéritos adminstrados pela OMS sobre os programas e políticas nacionais sobre as 
doenças crónicas revelam que apenas 60% dos países nesta região têm políticas para lidar com as doenças crónicas (5). Apesar 
destes programas verticais o peso das doenças crónicas continua a aumentar, o que agrava o acesso destes doentes a cuidados 
apropriados (2). O contexto epidemiológico das doenças crónicas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta não apresenta 
diferenças significativas em relação aos países europeus. Tendo em consideração que as doenças crónicas são, de facto, um 
problema para o Serviço Nacional de Saúde e que uma das intervenções com maior potencial de efectividade na melhoria dos 
resultados é a Educação Terapêutica do Doente (ETD ou a Educação para a Autogestão (AG) e na ausência de um dispositivo legal 
e estrutural, faz sentido incluir na estratégia dos próximos anos uma política nacional de ETD/AG. 
 

Educação Terapêutica do Doente versus Educação para a Autogestão  
 
Nesta secção não se pretende proceder a uma análise exaustiva da génese e significado dos termos educação terapêutica do 
doente e da educação para a autogestão, mas apenas o de realçar os pontos comuns que contribuam para um enquadramento do 
tema no contexto global desta exposição.  

A Educação Terapêutica do Doente (ETD) é hoje considerada como uma intervenção incontornável para a melhoria da gestão das 
doenças crónicas, que representam o maior desafio dos sistemas de saúde do século XXI, enquanto principal herança da transição 
epidemiológica. Nos países anglo-saxónicos a educação para a autogestão (AG) ou simplesmente autogestão (tradução directa de 
self-management) é o conceito equivalente. A AG representa o principal pilar da estrutura técnica de um programa de Gestão da 
Doença como consta da definição padrão 1  desenvolvida pela DMAA (6). Esta definição atribui um particular realce aos 

                                                 
1 DMAA (Disease Managemnt Association of America)  

Disease management is a system of coordinated health care interventions and communications for populations with conditions in which 
patient self-care efforts are significant. Disease management: Supports the physician or practitioner/patient relationship and plan of care; 
Emphasizes prevention of exacerbations and complications utilizing evidence-based practice guidelines and patient empowerment 
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autocuidados e à autogestão como meios de capacitação do doente para ser um participante activo no processo global dos seus 
cuidados. Contudo, não se pode ignorar que a GD é uma intervenção multicomponente, de que a ETD/AG é apenas uma das partes 
integrantes. Para ilustrar o escopo das ideias relacionadas com a autogestão, diz-se que esta tem lugar quando o indivíduo participa 
no tratamento (7), ou quando o indivíduo participa num certo tipo de educação, tal como grupos de educação interdisciplinares 

baseados nos princípios da aprendizagem do adulto, tratamentos personalizados e intervenções de gestão de caso (8).  Segundo 
a definição da OMS de 1998 (9), a ETD é um processo contínuo, integrado nos cuidados e centrado no doente. 
Compreende actividades organizadas de sensibilização, de informação, de aprendizagem e de acompanhamento 
psicosocial relacionado com a doença, com o tratamento prescrito, com os cuidados, com o internamento e demais 
instituições de cuidados pertinentes e com  os comportamentos de saúde e de doença do doente. A ETD visa ajudar o 
doente e familiares  a compreender a doença e o tratamento, a cooperar com os cuidadores, a viver na forma mais 
saudável possível e a manter ou melhorar a qualidade de vida. Em suma, a ETD, segundo esta definição padrão, visa 
ajudar o doente a adquirir ou a manter as competências de que necessita para gerir melhor a sua vida com uma (ou 
mais) doenças crónicas, assumindo responsabilidades no próprio tratamento. A ETD é o conceito dominante nos países 

europeus. Contudo, entre nós não se procedeu ainda ao necessário debate alargado para a adopção consensual de um dos 
conceitos, pelo que, na literatura e nas reuniões científicas nacionais os dois termos coabitam, a par de querelas semânticas que 
mais não fazem do que afastar-nos do essencial. Pesem embora algumas diferenças na origem de ambos os conceitos, utilizarei 
neste artigo os dois termos em conjunto (ETD/AG) , porque a  ETD e  a AG  são atividades totalmente sobreponíveis, cobrem 
exactamente os mesmos campos de intervenção, estão na interface entre o curativo e preventivo e são convergentes para um 
objectivo comum que é o de melhorar a gestão das doenças crónicas (10).

 

A Educação Terapêutica do Doente/Autogestão no Contexto da Gestão da Doença 
 
Um dos esforços estruturados a que a maioria dos sistemas de saúde tem recorrido, com adaptações do modelo original às 
especificidades próprias de cada país é a Gestão da Doença (GD). Apesar do cepticismo reinante quanto aos efeitos na redução 
dos custos, há, contudo, evidência conclusiva quanto à melhoria dos processos de cuidados e da satisfação dos doentes e dos 

                                                                                                                                                                                  
strategies; and Evaluates clinical, humanistic, and economic outcomes on an on-going basis with the goal of improving overall health. 
Disease management components include: * 

• Population identification processes;  
• Evidence-based practice guidelines;  
• Collaborative practice models to include physician and support-service providers;  
• Patient self-management education (may include primary prevention, behavior modification programs, and compliance/surveillance);  
• Process and outcomes measurement, evaluation, and management;  
• Routine reporting/feedback loop (may include communication with patient, physician, health plan and ancillary providers, and practice profiling).  

* Note: Full-service disease management programs must include all six components. Programs consisting of fewer components are disease management support 
services. 
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prestadores, pelo que, no quadro das recomendações dos analistas europeus, na sua implementação pelos sistemas de saúde não 
deve o critério económico representar obstáculo ao seu desenvolvimento.  
 
O forte desenvolvimento da GD nos EUA no final dos anos 90 explica-se por duas exigências principais: a necessidade de encontrar 
novas vias de controlo dos custos e o objectivo de melhorar a qualidade dos cuidados dispensados aos doentes crónicos. A GD 
desenvolve-se, pois, num contexto de forças no mercado da saúde caracterizado pelo esgotamento do modelo tradicional do 
managed care em vigor naquele país desde os anos 80, que se revelou incapaz de controlar, efectivamente, a espiral de custos dos 
cudiados (11). Este modelo usava a gestão de utilização (ou revisão de utilização) como instrumento de controlo do acesso aos 
cuidados, num processo cujo locus de controlo se localizava nos médicos, em perfeita sintonia com os cânones do modelo 
biomédico. 
A GD faz deslocar o seu locus de controlo do prestador para o doente crónico, criando uma estrutura de prestação de cuidados com 
potencial para influenciar a mudança para estilos de vida e de comportamentos de saúde positivos que se reconhece estarem na 
génese das doenças crónicas de maior prevalência bem como do seu agravamento episódico (12).  
Nos países europeus, para além da transição epidemiológica e dos custos crescentes imputados ao tratamento das doenças 
crónicas, o desenvolvimento da GD é também favorecido pela constatação de uma inadequaçao do modelo de prestação de 
cuidados que dá respostas satisfatórias às necessidades dos doentes agudos, mas é inapropriado para responder com eficiência às 
necessidades multidimensionais dos doentes crónicos, como sublinha o relatório do IOM (Institute of Medicine) (13, publicado em 
2001 e como reforça o relatório da OMS de 2002 (14). Neste domínio, ambos os relatórios recomendam que a gestão das doenças 
crónicas deve assentar numa estratégia de longo prazo que comprometa os doentes crónicos no processo global de tratamento, 
que inclua intervenções estruturadas de ETD/AG capazes de garantir efectivas mudanças comportamentais no sentido dos doentes 
adoptarem estilos de vida saudáveis que conduzam à minimização das complicações agudas e à preservação de uma boa saúde 
global.   
   
Os dados acima apresentados, globalmente, conduziram a uma reflexão profunda de expressão mais sistémica que assumiu a 
forma de um modelo de gestão das doenças crónicas inicialmente difundido nos EUA, sob a designação de “Chronic Care Model” 
(15), (16). Este modelo adoptado pela OMS (14) e em plena difusão internacional pela maioria dos sistemas de saúde que 
pretendem resolver, apoiados numa sólida base de evidência, o peso doméstico das doenças crónicas, sugere a necessidade 
imperativa de uma reconfiguração global do sistema de prestação de cuidados para estes doentes. Um dos pilares desta 
reconfiguração dos cuidados repousa no papel activo atribuido aos doentes crónicos na gestão das suas próprias doenças, tendo 
por base o reconhecimento da influência determinante da dimensão comportamental dos doentes cujo impacte na melhoria dos 
resultados clínicos depende do apoio de intervenções estruturadas de ETD/AG.  
No quadro deste modelo, que merece um olhar mais profundo por parte das autoridades da saúde, realce-se que a perspectiva da 
Gestão da Doença se inscreve numa reflexão sistémica sobre a organização dos cuidados em torno dos doentes crónicos, o que 
exige mudanças radicais na estrutura do sistema de prestação de cuidados, certamente, complexas e difíceis de concretizar, mas 
não impossíveis (17), desde que estratégica e financeiramente suportadas por lideranças políticas convictas do valor acrescentado 
do modelo, enquanto guia de orientação do processo de melhoria. Ainda no quadro deste modelo a Gestão da Doença exerce-se 
através de um conjunto estruturado de funções. Uma das mais bem conhecidas é a função de ETD/AG. Esta actividade, em 
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consonância com a definição da OMS acima apresentada(9),  permite ao doente assumir ele próprio a responsabilidade pelos seus 
cuidados, contribuindo para melhorar o desempenho do sistema de saúde, optimizando, não só, os resultados dos doentes, mas 
também a performance dos médicos, já há evidência de que as acções de educação médica contínua, por si só, não têm o impacte 
desejado na melhoria dos resultados dos doentes (18), facto que chama a atenção dos decisores políticos para se eleger a ETD/AG 
como opção prioritária inadiável integrando-a na rotina diária do processo de cuidados e da gestão das doenças crónicas.  Por outro 
lado, num processo de reforma dos cuidados que se reclame de centralidade no doente, a ETD/AG é o meio de eleição que permite 
compensar a posição de inferioridade real ou dissimulada do doente em relação ao médico, enquanto herança do modelo biomédico 
e que favorece o papel de parceiro activo na gestão dos seus cuidados. Acresce, ainda, o seu enorme potencial integrador, por ser 
uma actividade transversal às doenças crónicas de génese comportamental. 
 

Educação Terapêutica do Doente vs Autogestão  (ETD/AG) e Evidência 
 

Com efeito, as insuficiências percebidas da gestão da doença crónica nos hospitais e centros de saúde do SNS, na ausência de 
estudos nacionais válidos que as comprovem, não são substancialmente diferentes das que estão documentadas na literatura em 
relação a outros países. Essas insuficiências estão bem documentadas na literatura. Assim os dados de evidência acerca da 
efectividade da ETD/AG que a seguir se descrevem são a melhor forma de evidenciar essas insuficiências e hiatos que 
caracterizam a abordagem actual gestão das doenças crónicas pelo SNS, ao demonstrar-se o quanto está por fazer entre nós. Tais 
insuficiências e hiatos tornam mais visível a inadequação do modelo vigente de cuidados para estes doentes.  
Há, hoje,  disponível uma evidência substancial que sugere uma forte efectividade das intervenções de ETD/AG na melhoria dos 
resultados clínicos e da satisafação dos doentes e prestadores como pode ser documentado nas referências, a seguir, assinaladas. 
Essa evidência está sustentada em ensaios clínicos controlados e sugere que os programas de ensino de apoio à ETD/AG são 
mais eficazes do que a educação baseada apenas na informação do doente quanto à melhoria dos resultados clínicos, pelo que a 
ETD/AG melhora os resultados e contribui para reduzir os custos (19), sendo que esta é uma aposta que cria valor para o sistema 
de cuidados.
As consultas de 15 minutos ou menos, que são a regra nos cuidados primários (e até secundários) não permitem que o médico 
tenha o tempo suficiente para fornecer uma variedade de serviços expectáveis para os doentes crónicos, podendo o trabalho de 
equipa ser uma resposta eficiente para facilitar a desejável extensão do tempo de consulta (20). Um estudo, por exemplo, 
demonstrou que os médicos de família são interrpompidos em média 23 segundos, cada vez que um doente crónico começa a 
expôr o seu problema (21), sugerindo este facto a necessidade de reorganizar as funções com base em equipas multidisciplinares 
que permitam redistribuir tarefas que não têm que estar necessariamente centralizadas nos médicos. Estas constantes interrupções 
interferem, decerto, na efectividade da comunicação o que pode levar à verificação de que cerca de 50% dos doentes não 
compreendem o que o médico lhes disse no decorrer da consulta (22), com óbvias implicações na compreensão e adesão ao plano 
de tratamento. Um outro estudo com um registo de mais de 1000 consultas demonstrou que os doentes não participam nas 
decisões de tratamento que lhes dizem respeito em 91% dos casos (23), o que exclui a centralidade do doente dos cuidados 
praticados e impede a assumpção do papel activo e de responsabilidade partilhada na definição do seu plano de cuidados.  
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Com efeito, na actual configuração da prestação dos cuidados no quadro do SNS, não podem os médicos dos Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), materialmente, dedicar aos doentes crónicos o tempo necessário para responder com eficácia aos padrões 
exigidos em matéria de ETD/AG e de observância da adesão ao plano global de tratamento (24).   

A necessidade de introdução e desenvolvimento de uma cultura de avaliação de resultaods em matérias de gestão das 
doenças crónicas é im imperativo nacional. A implementação de instrumentos de avaliação dos recursos e apoios para a 
autogestão das doenças crónicas nos cuidados primários pode ser aplicada a vários contextos organizacionais neste nível de 
cuidados e a diferentes doenças crónicas. Estes intrumentos permitem a auto-avaliação do desempenho das práticas de 
prestação actuais respeitantes aos recursos e apoios de ETD/AG, bem como a identificação de áreas e soluções que podem 
melhorar estes serviços (25).  
Há também evidência de que podem obter-se ganhos de saúde quando a estratégia e a acção são  enquadradas por modelos 
orientadores. Com efeito, a implementação do apoio à autogestão no âmbito do Modelo de Cuidados Crónicos melhora os 
cuidados para a diabetes e para doentes com insuficiência cardíaca (26), o que chama a atenção para a necessidade de uma 
abordagem estruturada e sistemática.  
Os recursos comunitários podem ser integrados no processo de cuidados institucionais com impacte positivo em indicadores 
relevantes no controlo das doenças crónicas. Neste domínio, a intervenções de apoio efectuadas pelos próprios doentes têm 
revelado uma redução dos comportamentos de saúde problemáticos e da depressão e ajudam os doentes a seguirem as 
prescrições da sua medicação e a aderirem à dieta e ao plano de exercícios (27). Similarmente, o envolvimento activo dos 
doentes e familiares no apoio à autogestão, melhora a adesão ao tratamento e conduz a um melhor funcionamento físico (28), 
realçando este facto a necessidade de integrar os familiares nas equipas multidisciplinares de ETD/AG. Com efeito, há 
evidência de que os cuidadores informais, leigos, eventualmente recrutados dos próprios doentes, podem realizar cursos de 
autogestão com resultados similares aos ministrados por profissionais da saúde. (29). Estes cursos de autogestão com 
participates portadores de diferentes doenças crónicas podem ser tão eficazes como os destinados aos doentes que só 
padecem de osteroartrose (30), chamando este facto a atenção para a transversalidade das intervenções de ETD/AG. 
Ao nível dos resultados clínicos, a ETD/AG melhora os níveis da HbA1c no seguimento imediato dos diabéticos, embora os 
efeitos tendam a desaparecer ao longo do tempo (31), facto que enfatiza a necessidade da existência de um suporte 
educacional contínuo para estes doentes. Nas intervenções multifacetadas para melhorar o atendimento às doenças crónicas, 
a adição de intervenções centradas no doente e o apoio à ETD/AG ao profissional de saúde e/ou às organizações tem-se 
mostrado fundamental para a melhoria de resultados do doente, em maior proporção do que as melhorias verificadas apenas 
nos resultados de processo (32), o que sugere que a formação dos profissionais em ETD/AG é um requisito, absolutamente, 
indispensável para encetar este processo de reconfiguraão dos cuidados para os doentes crónicos.
A comunicação é também uma dimensão, frequentemente, negiligenciada na intercação dos prestadores com os doentes.  
Durante as consultas muitos doentes não compreendem o que os médicos disseram, pelo que podem beneficiar da introdução 
de técnicas específicas que os ajudem a deixar a consulta mais preparados para gerir a sua saúde (33).  
A elaboração de planos de tratamento com objectivos partilhados facilita a motivação e a adesão dos doentes à 
recomendações propostas. Contudo, muitos doentes não se sentem envolvidos nas decisões acerca dos seus cuidados (34), o 
que pode ajudar a sedimentar a ideia de que a responsabilidade pelos resultados cabe exclusivamente ao médico. 
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Ainda na esfera comunicacional, quer a equipa seja composta por um médico a solo, quer seja uma organização 
multiprofissional, a aplicação dos princípios básicos da comunicação e a utilização de ferramentas simples pode permitir aos 
doentes assumirem um papel mais activo na melhoria da sua saúde (35). Para além disso, uma melhor comunicação com os 
doentes e familiares ajuda os médicos e as organizações de cuidados de saúde a melhorar a satisfação do doente e dos 
profissionais bem como a retenção destes nos seus locais de trabalho (36).

      Em relação ao impacte nos custos há evidência de que A ETD/AG têm conduzido também a uma diminuição significativa  
     dos internamentos hospitalares em doentes com asma e diabetes  e nestes, para além de uma diminuição nas amputações dos       
      membros inferiores tem resultado numa melhor qualidade de vida  ao atrasar as amputações em 75% dos casos (37). Estes  
      dados sugerem a necessidade de uma selecção criteriosa das doenças a incluir em programas de ETD/AG, dado que o  
      seu efeito não é homogéneo para todas as doenças crónicas.
      Em suma, a ETD/AG têm, portanto, uma eficácia terapêutica comprovada no controlo das principais doenças crónicas. 
      Isto é também reconhecido no contexto dos países europeus onde o papel da ETD/AG está a assumir cada mais uma maior         
      consciencialização como componente chave de uma efectiva gestão da doença crónica. Contudo, como cá, os sistemas de  
       saúde com estruturas que suportem a ETD/AG estruturada e de forma sistemática permanecem relativamente fracos em muitos  
       contextos (38),  o que se afigura como uma janela de oportunidade incontornável para  o futuro da gestão das doenças crónicas  
       no país, quando se perspectiva a discussão e definição de uma estratégia para as políticas de saúde que irão  integrar o Plano  
       Nacional de Saúde para os próximos 6 anos (2011-2016). Não se pode, pois, perder esta oportunidade de ouro para a definição  
      de uma política nacional de ETD/AG, protelando a decisão. 
 

O Contexto das Doenças Crónicas em Portugal 

Em Portugal, a prevalência das doenças crónicas é crescente e, segundo dados recentemente revelados no 2º Forum Internacional 
sobre o  Doente Crónico, cerca de metade da população tem pelo menos uma doença crónica e que cerca de 500 mil portugueses 
vivem com cinco ou mais doenças crónicas, o que representa um considerável impacte na qualidade de vida das pessoas bem 
como um um contributo significativo para o peso global da doença no quadro do SNS.  As doenças crónicas que dispõem de um 
maior potencial de autogestão e que são, por essa razão, as que mais frequentemente são objecto de inclusão em programas de 
gestão da doença quer nos EUA quer na Europa são a diabetes, a asma, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, a doença 
isquémica cardíaca, a depressão, obesidade e as doenças reumáticas.  

Em relação às doenças crónicas “O Plano Nacional de Saúde (PNS) contempla três estratégias gerais, sendo uma delas a 
abordagem programática, que visa promover uma gestão mais equilibrada dos recursos, elevando o rácio custo-efectividade. Neste 
sentido, têm sido desenvolvidos Programas Nacionais de Intervenção, para serem executados por todos os intervenientes no 
sistema de Saúde, incluindo os cidadãos. 
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Segundo dados do PNS (39), os Programas Nacionais, actualmente em número de 402, estão entre os principais instrumentos para 
a aplicação do PNS. Têm carácter nacional, mas uma tradução a nível regional e local. 

Estes programas têm uma instituição central que serve de apoio ou “âncora” e responsáveis nos diferentes níveis de actuação. 
Necessitam de gestão regional e local, sistemas de informação e recursos adequados para a sua operacionalização e avaliação. 
Embora a nível central os programas sejam verticais, a sua implementação à periferia deve ser pensada de uma forma integrada, 
de acordo com as necessidades e recursos existentes”.  

Para as doenças crónicas que representam o principal desafio para o SNS, todas elas têm programas verticais específicos que 
definem as respectivas estratégias de abordagem. Porém, não dispõem de uma coordenação centralizada para a sua execução e 
operacionalização, estando os programas do VIH/SIDA, das Doenças Cardiovasculares e da Obesidade sob o comando do Alto 
Comissariado e, por exemplo, o da Diabetes e da Asma sob a responsabilidade da DGS. Este facto dificulta a elaboração de uma 
plataforma comum de gestão da doença o que pode prejudicar a execução da estratégia e uma implementação sinérgica. Por 
exemplo, a diabetes e as doenças cardiovasculares que partilham factores de risco comuns são abordadas por programas 
separados sem referência a intervenções explícitas concretas que estabeleçam uma articulação efectiva da interface destes 
programas. Contudo, não há nestas interfaces qualquer dispositivo de coordenação, não existe qualquer plataforma de integração 
entre os programas. Com efeito, sabe-se que os programas verticais (40), (41) são, caracterisiticamente independentes e que têm 
como principais desvantagens o contribuirem para a fragmentação dos cuidados de saúde, limitarem a comunicação entre si, 
poderem suscitar competições para obtenção de financiamentos limitados para permitir a sobrevivência dos programas, 
independentemente dos resultados e dos benefícios e, ao contrário dos programas horizontais (integrados) reflectem mais a 
perspectiva dos especialistas do que a dos médicos dos CSP, sem o envolvimento dos quais não é viável uma politica de gestão 
compreensiva das doenças crónicas. A Medicina Familiar, tendo uma vocação para integrar actividades na maior extensão possível, 
visando cuidados contínuos, compreensivos e centrados no doente e na comunidade tornam a sua actividade mais eficiente quando 
enquadrados por programas horizontais (40). A concepção estrutural dos programas verticais incluidos no PNS levanta, pois, sérios 
problemas de ligação e coordenação na interface vertical-horizontal, que devem ser revistos. Neste contexto, parece ser adequado 
propôr um programa global horizontal que integre todas as doenças crónicas elegíveis para os autocuidados, que utilize como 
suporte de integração um instrumento com efectividade comprovada pela evidência. Esse instrumento é a Educação Terapêutica do 
Doente/Autogestão, com o seu potencial intrínseco para mudar mentalidades e culturas organizacionais. O desafio é, pois, o de 
criar, padronizar e expandir experiências centradas no doente, respeitando a natureza integrada da estrutura horizontal do referido 
programa, ao mesmo tempo que se preservam as recomendações estratégicas dos programas verticais.   
 
Resta ainda uma palavra sobre o uso da ETD/AG no contexto dos programas verticais existentes. Numa análise transversal mais 
focalizada na ETD/AG verifica-se que os mesmos são, indistintamente, utilizados como genéricos enunciados programáticos, sem 
se clarificarem os conceitos, sem se explicitar a estrutura de implementação e sem se definirem programas operacionais concretos. 
Tais insuficiências parecem ser reflexo de um excesso de confiança de que tal informação é suficiente para desencadear o 

 
2 Este número inclui,  indiscriminadamente, pogramas para doenças crónicas como a diabetes, a asma, as doenças cardiovasculares a 
par do programa de vacinação, da saúde dental, o que dificulta, com efeito a implementação de uma plataforma comum de gestão. 
Deveriam, pois, figurar separados. 
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processo de desenvonvimento a nível regional e local da ETD/AG e, em última análise, da ausência de uma política pública de 
educação terapêutica do doente crónico à escala nacional.   
Se não se derem passos concretos no sentido da definição de uma política comum de ETD/AG suportadas por um quadro 
legislativo que claramente defina  o enquadramento das intervenções, os passos da operacionalização, as patologias alvo, a sua 
aplicabilidade à escala nacional o panorama  da gestão das doenças crónicas continuará a ser de estagnação nesta matéria e 
caracterizado por experiências estanques e dispersas no vasto tecido das unidades organizacionais que integram o SNS, mais 
dependentes do ímpeto e militância individual ou de grupos de profissionais de saúde do que de uma política nacional estruturada, 
institucionalizada como prioridade para uma gestão das doenças crónicas baseada na evidência, que defina padrões e 
procedimentos de avaliação do impacte desses programas nos resultados. Não será, pois, possível produzir uma alteração 
qualitativa na gestão das doenças crónicas que contribua para a tão desejada mudança de paradigma.  
 

Que Quadro de Referência para a Educação Terapêutica do Doente/Autogestão  no SNS? 
 
O quadro nacional sobre o desenvolvimento da educação terapêutica tem raízes históricas que remontam a 1926 com as 
primeiras sessões educacionais dadas aos diabéticos na actual APDP, fundada pelo Dr. Ernesto Roma, que desde o 
inicio compreendeu que o tratamento da pessoa com diabetes, tinha de passar pela sua participação, responsabilização 
e autonomia, e esta só se consegue com investimento na Educação Terapêutica (42). Mas, actualmente, o impacte 
positivo da ETD/AG na melhoria do estado de saúde é extensivo a outras doenças crónicas com potencial de autogestão. 
Torna-se, por isso, imperativo criar condições para um acesso equitativo a todas as doenças crónicas elegíveis para 
intervenções estruturadas de ETD/AG. É, seguramente, verdade, que a ETD/AG se pratica de modo desigual, mais ou 
menos formalizado, mais ou menos estruturado, mais ou menos integrada em algumas consultas hospitalares ou em 
centros de saúde. Na ausência de politicas oficiais sobre o assunto, tais actividades resultam, primariamente, da 
militância dos seus promotores. Pergunta-se, pois, qual a homogeneidade destes programas quanto a padrões de 
qualidade predeterminados? Que formação tiveram os seus criadores? Como são avaliados e quais os critérios de 
avaliação?  Como são financiados?  Qual o suporte legislativo da ETD/AG em Portugal? Qual o papel das organizações 
de doentes neste processo? Qual o papel das organizações de profissionais neste processo? Quem é responsável pela 
formação dos profissionais de de saúde?  Estas experiências devem ser objecto de uma reflexão tendo como objectivo 
captar evidências locais de efectividade que possam ser  acrescentadas à evidência internacional. Estas questões, 
antecipam, na minha perspectiva, o debate sobre a ETD/AG que está por encetar no quadro do  Sistema Nacional de 
Saúde e da comunidade populacional atingida por doenças crónicas. 
Nesta matéria parece, pois, não estarem a ser cumpridas as sugestões que constam da Recomendação 4 (80) do Conselho de 
Ministros da Europa relativamente à participação activa do doente no seu próprio tratamento e que foi adoptada pela Comissão de 
Ministros do Conselho da Europa em 30 de Abril de 1980 e que declara: 
“ [...] Considerando a preocupação crescente relacionada com os custos dos serviços de cuidados de saúde dos países membros 
do Conselho da Europa;  
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Considerando que os doentes podem ajudar-se a si próprios e trazer assim uma importante colaboração à protecção e ao 
restabelecimento da saúde; [...]  
Reconhecendo que uma instrução apropriada dos doentes pode encorajar a sua participação e igualmente uma utilização dos 
serviços públicos a um custo relativamente módico; 
Recomenda aos governos dos Estados membro: 
-elaborar programas que visam encorajar os doentes a participar de maneira activa nos tratamentos, na prevnção, assim como  na 
manutenção, promoção e no restabelecimento da sua saúde e dos outros; [...] Neste âmbito, convirá atribuir recursos acrescidos 
aos programas de cuidados que encoragem a participação do doente. [...] 
Deve ser conduzida uma politica de saúde onde os profissionais estejam atentos às responsabilidades de encorajar a participação 
activa do doente no seu próprio tratamento. Na formação dos profissionais devem ser encorajadas inovações que suscitem uma 
compreensão das necessidades do doente e uma facilitação deste no seu próprio tratamento [...] 
Uma formação complementar para todos os membros da equipa no domínio das técnicas de informação, da comunicação educativa 
não directiva e da educação para a saúde deve ser encorajada (43). Apesar de publicada no incício da década de oitenta o 
conteúdo desta recomendação é de extrema actualidade quando aplicada ao deficitário contexto no dominio de uma política 
nacional de educação terapêutica no quadro do SNS. Mas, o enquadramento programático destas  recomendações veio a ter uma 
definição mais concreta alguns anos mais tarde, como acima já referido, com o relatório da OMS sobre Educação Terapêutica do 
Doente, publicado em 1998 (9). Segundo este marco historico, no seu processo de desenvolvimento, a ETD é uma parte integrante 
e permanente da gestão do doente. Esta definição implica a necessidade de critérios para os Programas de  Educação Terapêutica 
(PET) de forma a dotar os profissionais de saúde com padrões que os habilitem a planear, implementar e avaliar uma educação 
terapêutica de alta qualidade para as doenças crónicas. Para tal são necessários dois critérios: o dos resultados esperados dos 
cuidados nos doentes e a qualidade do processo educacional. É contra estes critérios que deverão ser realizadas as avaliações 
periódicas, tal como preconiza o relatório.  Segundo este relatório a defiinição destes critérios de ETD é necessária  pelas seguintes 
razões : 

1. Necessidade de programas de treino de referência para os prestadores de cuidados de saúde. 
2. A eficácia da ETD no controlo da doença. 
3. Do bom senso empírico ao programa de treino formal. 
4. Necessidade de padrões em ETD.  
5. Princípios  educacionais dos programas propostos e sua implementação local. 
6. O caminho para uma aprendizagem ao longo da vida em cuidados contínuos. 

 
O relatório da OMS deve, pois, ser entendido como o enquadramento conceptual de referência para o desenvolvimento de uma 
política nacional de ETD/AG, devendo, contudo ser enriquecido com as modernas abordagens da psicologia da saúde, que incluem 
as técnicas de medição da activação do doente para encetar mudanças comportamentais positivas. As Medidas de Activação do 
Doente (MAD) (44), (45), são um instrumento válido e fiável, baseado na escala de Guttman, que permite medir o grau em que o 
doente : 1) sabe como gerir a sua doença 2) tem competências e base comportamental para gerir a doença e, 3) tem confiança para 
colaborar com a equipa de cuidadores, para manter a sua funcionalidade e ter acesso apropriado a cuidados de qualidade. Vários 
estudos demonstraram a capacidade do MAD medir efectivamente a activação do doente e de predizer os comportamentos 
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relacionados com a saúde e com os resultados. Por exemplo, uma mudança positiva na activação esteve associada a mudanças no 
consumo de fruta e vegetais, no exercício e na gestão do stress. Existe uma associação inverse entre a activação do doente e o 
tempo de internamento hospitalar e as admissões na urgência após visitas a este serviço (46). Em doentes com diabetes os scores 
elevados de MAD estiveram associados com a melhoria dos autocuidados, com a adesão ao tratamento, com melhor qualidade de 
vida e menor utilização dos serviós de urgência e de internamentos (47).   

Assim, na medida em que a autogestão é tão essencial para a obtenção de resultados de saúde, a medição da activação 
do doente e o uso de informação para melhorar os processos que suportam a ETD/AG podem ser uma chave importante 
para melhorar os resultados dos cuidados prestados (48). Contudo, deve ser tido em conta que a ETD/AG é apenas uma 
componente da Gestão da Doença, pelo que  
 
Conclusão 
Pelas razões acima apresentadas, entendo pertinente que se avance no sentido da definição e implementação de uma política 
nacional de ETD/AG como instrumento de valor para a melhoria da qualidade e dos resultados clínicos dos doentes crónicos e pelo 
seu potencial de integração das várias doenças crónicas.  
O sucesso do desenvolvimento e implementação de uma estratégia de ETD/AG estruturada para responder às exigências dos 
doentes crónicos, dependerá dos seguintes princípios e objectivos:  

1. Princípios  
- A EDT/AG deve ser objecto de um recohecimento explicito na lei, para todas as pessoas com doença crónica que dela  

         necessitem. 
       - Integrar a ETD/AG no processo dos cuidados de rotina para as doenças crónicas. 
       - Integrar a ETD/AG na formação médica universitária. 

- O acesso dos doentes crónicos a estes programas, quer no sector público, quer no privado e social só é permitido ou  
  subsidiado (cheques, vouchers) pelo  SNS desde que certificados por entidade idónea (v.g.,DGS). 
- Esta EDT/AG deverá ser integrada num programa horizontal de cuidados coordenados aplicável à escala nacional. 
- Os programas devem obedecer a padrões de qualidade e de validade estabelecidos e submetidos a um processo de      
certificação. 

- Estes programas devem privilegiar uma forte componente prática de intervenção, sempre centrados no doente.  
- Devem ter indicadores de resultados para avaliação periódica contínua, a monitorizar pela coordenação central    
  (Programa Horizontal). 
- Este processo deve ser progressivo começando por um número restrito de doenças crónicas (v.g. diabetes, asma, icc). 
- Este processo deve ter uma linha de financiamento dedicada.. 
- Remuneração das actividades educacionais realizadas pelos profissionais de saúde. 
- Devem ser criados centros de  formação específicos e credenciados em ETD/AG para a formação dos profissionais de  
   saúde que tratam doenças crónicas, devendo este  constituir-se como o primeiro passo do processo. 
- Devem ser aproveitadas estruturas existentes com experiência nesta matéria, funcionando sob as orientações de uma  
  coordenação central. (progama horizontal). 
- Os profissionais envolvidos no processo de ETD/AG têm de organizar-se em equipas multidisciplinares, devendo integrar   
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   cuidadores informais. 
- Deve dar-se início a um levantamento prévio, por inquérito,  das intervenções/experiências com objectivos educacionais   
   tendo como alvo as doenças crónicas para se definir com clareza a linha de base e o estado da arte das práticas  
   médicas em matéria de ETD/AG. 

2. Objectivos  
- Melhorar a compreensão dos processos subjacentes às suas  doenças e a acquisição de competências de autogestão. 
- Activar o doente para assumir comportamentos positivos de saúde e de doença.  
- Melhorar a adesão aos planos de tratamento e de cuidados. 
- Melhorar a qualidade de vida dos doentes. 
- Reduzir a morbilidade e mortalidade, especialmente dos doentes com scores de risco mais elevados.  
- Reduzir as complicações associadas às doenças crónicas. 
- Utilização mais apropriada dos serviços de saúde. 
- Reduzir os custos evitáveis inerentes a uma inapropriada gestão das doenças crónicas. 
 
O desenvolvimento desta estratégia à escala nacional faz sentido, não só como único meio de tornar o acesso equitativo a 
todos os doentes crónicos elegíveis para para intervenções que funcionam, como a ETD/AG, mas também como forma 
realista de alinhar as políticas de saúde do PNS 2011-2016, com intervenções efectivas baseadas na evidência, que 
organizações prestigiadas recomendam como prioridades para ajudar a melhorar a qualidade dos cuidados para as 
doenças crónicas de elevada prevalência que afectam milhões de cidadãos nacionais e que representam pesados custos 
para o sistema de saúde.  Ignorar o peso desta evidência materializada nas experiências internacionais para a definição e 
planeamento de uma estratégia de futuro para a melhoria da gestão das doenças crónicas, pode representar desperdício 
evitável de euros (49). 
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	Em Portugal, a prevalência das doenças crónicas é crescente e, segundo dados recentemente revelados no 2º Forum Internacional sobre o  Doente Crónico, cerca de metade da população tem pelo menos uma doença crónica e que cerca de 500 mil portugueses vivem com cinco ou mais doenças crónicas, o que representa um considerável impacte na qualidade de vida das pessoas bem como um um contributo significativo para o peso global da doença no quadro do SNS.  As doenças crónicas que dispõem de um maior potencial de autogestão e que são, por essa razão, as que mais frequentemente são objecto de inclusão em programas de gestão da doença quer nos EUA quer na Europa são a diabetes, a asma, a hipertensão, a insuficiência cardíaca, a doença isquémica cardíaca, a depressão, obesidade e as doenças reumáticas.  

