
 

     

Novembro 2022 
 

  

A Iniciativa D-Way tem o apoio da: 

 

  

 

 

RELATÓRIO 
Governação na 

Diabetes 



2 

 

 

  



3 

 

Índice 
Preâmbulo .................................................................................................................................. 4 

Agradecimentos ........................................................................................................................ 6 

Colaboração ............................................................................................................................. 8 

Governação no Sistema de Saúde ......................................................................................... 9 

Identificação de necessidades e prioridades ................................................................................. 11 

Agentes e Responsabilidades no Sistema de Saúde ..................................................................... 19 

Processos de Criação de Sinergias, Iniciativas e Alinhamento ..................................................... 27 

Criação e Translação da Evidência na Prática Clínica ................................................................. 34 

Medição do impacto na diabetes ................................................................................................... 40 

Identificação de boas práticas ......................................................................................................... 46 

Integração e Articulação de Cuidados .......................................................................................... 52 

Sistemas de Monitorização e  Avaliação dos Cuidados ............................................................... 58 

Literacia geral e educação para a saúde ...................................................................................... 64 

Governação com os Profissionais de Saúde ....................................................................... 71 

Formação Contínua e Desenvolvimento Profissional ..................................................................... 73 

Indicadores e Sistemas de Melhoria Contínua da Qualidade ...................................................... 81 

Articulação e Trabalho Inter e Multidisciplinar ................................................................................ 87 

Sociedades Científicas ....................................................................................................................... 95 

Grupos de Estudo e Investigação ................................................................................................... 101 

Cuidados Preventivos Gerais e Específicos ................................................................................... 109 

Governação com os Doentes e Cuidadores Informais .................................................... 115 

Patient-Reported Outcomes na Diabetes ..................................................................................... 117 

Literacia Específica e Capacitação  do Doente e dos Cuidadores Informais ......................... 123 

Acesso aos Cuidados de Saúde ..................................................................................................... 127 

Financiamento e à inovação/ tecnologia .................................................................................... 133 

Melhoria da adesão e controlo ...................................................................................................... 140 

Grupos de Apoio e de Representação ......................................................................................... 146 

Sistemas de Apoio Social ................................................................................................................. 151 

Sistemas de Apoio aos Cuidadores Informais ............................................................................... 156 
 



4 

 

 

Preâmbulo 
A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é a forma 
mais frequente da diabetes em adultos, 
sendo responsável por 90% da prevalência 
populacional.  

Factor de risco major para a doença 
cardiovascular (CV) – com incorporação na 
maior parte dos sistemas de estratificação de 
risco CV – a DM2 constitui um problema de 
saúde complexo, quer na vertente clínica 
como na epidemiológica ou de 
organização.  

Como paradigma de doença crónica por 
excelência, requer uma abordagem a nível 
do sistema de saúde, mas também dos 
profissionais de saúde e, finalmente, dos 
doentes e seus cuidadores. Neste contexto, a 
governação (‘governance’) da DM2 constitui 
uma metodologia fundamental para a 
correcta implementação de medidas de 
prevenção, diagnóstico, tratamento e 
monitorização da DM2, numa tentativa de 
diminuir tanto quanto possível a morbilidade 
e a mortalidade a ela associadas. 

O presente Relatório – designado como 
“Governação na Diabetes” – tem como 
objectivo apresentar a síntese da melhor 
evidência publicada sobre DM2 a nível dos 
três extractos acima indicados: A) sistema de 
saúde, B) profissionais de saúde e C) pessoas 
que vivem com diabetes. Para tal são 

consideradas 23 áreas, cada uma tratada 
com um capítulo dedicado, que devem ser 
consideradas para uma visão alargada, 
complexa e integrada dos cuidados de 
saúde aos indivíduos com DM2. O presente 
documento faz parte da Iniciativa D-Way, 
cuja missão é desenvolver uma nova visão 
sobre a Governação da Diabetes em 
Portugal (https://iniciativadway.com/). 

Este trabalho não constitui uma revisão 
sistemática da literatura, antes se perfila 
como uma revisão científica/narrativa da 
melhor evidência publicada sobre a 
governação da DM2, seleccionada numa 
perspetiva que tenha em conta a realidade 
portuguesa atual. Mais, este trabalho 
constitui-se como o resultado de um processo 
aberto, transparente e participado. Não só os 
seus procedimentos foram previamente 
discutidos (‘webinar’ aberto), como dezenas 
de peritos, representantes e profissionais de 
saúde envolvidos nos cuidados a pessoas 
que vivem com diabetes e na governação 
do sistema de saúde foram convidados a 
contribuir e a comentar uma versão aberta 
deste relatório. Por fim, este documento foi 
discutido numa conferência amplamente 
participada. Somos muito gratos a todos os 
comentários e contributos que, em muito, 
enriqueceram o presente documento. 
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O relatório está dividido em três partes, cada uma referente a um dos extratos já mencionados 
e os capítulos individuais apresentam uma estrutura comum: 

• Definições dos conceitos fundamentais em que se baseia o capítulo 

• Que aspetos considerar? (introdução e caracterização do tema individual) 

• Evidência de impacto (quais são os benefícios e riscos das intervenções) 

• Perspectivas futuras (previsão prospectiva, com inclusão da incerteza inerente) 

• Estudos de caso – ‘case studies’ (exemplos de experiências/iniciativas reais) 

• Referências (seleccionadas pela sua importância, validade e data de publicação) 

 

Esta análise permite que os vários agentes, 
desde as pessoas que vivem com diabetes e 
o seu cuidador, aos profissionais e aos 
decisores, se revejam, posicionem e articulem 
as suas práticas e iniciativas, numa visão 
alargada e integrada de cuidados. 

Assim, instrumentos específicos de 
governação na diabetes, como Programas 
Nacionais, Programas Regionais e Locais, 
Programas de atividades, etc., poderão ter 
esta análise como uma referência na 
consideração de áreas, práticas e iniciativas 
a considerar. 

O Instituto de Saúde Baseada na Evidência 
(das Faculdades de Medicina e Farmácia da 
Universidade e Lisboa) agradece à 
Boehringer Ingelheim Portugal o apoio dado, 
através de um ‘unrestricted grant’, sem o 
qual este trabalho não teria sido possível. 

Por fim, agradecemos também à Comissão 
de Honra da Iniciativa D-Way, presidida pela 
Dr.ª Maria de Belém, pelo apoio inspirador e 
incondicional, desde o primeiro momento, 
bem como pela dinamização que 
proporcionaram ao promover o encontro e o 
trabalho conjunto das múltiplas áreas do 
Sistema de Saúde Português. 

 

Lisboa, novembro de 2022 

António Vaz Carneiro 
Presidente, ISBE 
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– Identificação de necessidades e prioridades – 

Definição 

… 

Num sistema de saúde, é 
importante não só identificar e 
definir as necessidades de uma 
determinada população, mas 
também avaliar ganhos potenciais 
em saúde e identificar e definir 
prioridades, ou seja, de acordo 
com os recursos disponíveis e com 
o modelo de determinantes 
selecionados, quais as 
intervenções que poderão gerar 
mais ganhos em termos de saúde 
(1). 

Define-se a avaliação das 
necessidades em saúde como um 
processo sistematizado que 
permite determinar as 
necessidades em saúde de uma 
qualquer população ou subgrupo 
populacional, de forma a 
descrever os estados de saúde, 
identificar os principais fatores de 
risco e causas da doença 
(modelos de determinantes) e 
identificar as ações necessárias 
para responder ao problema (2,3). 

Por outro lado, a identificação de 
prioridades em saúde é definida 
como prioridades com vista a 
aumentar a distribuição justa no 
sector da saúde, não excluindo os 
serviços necessários, mas 
permitindo a concessão dos 
mesmos de acordo com os 
princípios de prioridade (4).   

Que aspetos considerar? 

Como descrito, a identificação de necessidades e prioridades 
visa rever problemas de saúde de uma determinada população, 
de forma a promover o consenso sobre as prioridades e 
alocação de recursos com vista a melhorar a saúde e reduzir as 
inequalidades. Especificamente no caso da diabetes, é 
importante perceber a dimensão do problema (importante 
‘gap’ entre o número de pessoas identificados e os que ainda se 
encontram por diagnosticar) e a forma como cada um dos 
determinantes (e.g., biológicos, ambientais, sociais) se 
encontram distribuídos e interagem entre si numa determinada 
população, por forma a selecionar quais as intervenções que 
poderão ser incluídas num modelo de planeamento estratégico, 
com vista a definir prioridades e, consequentemente, a otimizar 
ganhos em saúde (5,6). 

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se representados 
alguns dos domínios a ter em consideração sobre a identificação 
de necessidades e prioridades, no contexto de doenças não 
comunicáveis, como a diabetes. 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
na identificação de necessidades e prioridades (1,7,8) 

Do ponto de vista do decisor político e do gestor, é importante: 

• Que a avaliação das necessidades deve ter em conta vários fatores como, por exemplo, 
o estado de saúde da população, o seu perfil cultural e socioeconómico, os diferentes 
níveis de cuidados (i.e., cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares e a sua 
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articulação numa perspetiva horizontal e vertical) e as quatro categorias principais de 
necessidades (necessidade normativa, padrão ou norma; necessidade comparativa e 
seleção de grupos sociais; necessidade sentida pelas pessoas ou comunidades; e 
necessidade expressa pela exigência das pessoas ou comunidades); 

• Quais os eventuais ganhos em saúde que podem advir de responder às necessidades 
que não foram ainda alcançadas, sendo que ganhos em saúde podem ser entendidos 
como resultados positivos em indicadores da saúde, e incluem referências sobre a 
respetiva evolução, traduzindo-se por ganhos em anos de vida, pela redução de 
episódios de doença ou encurtamento da sua duração, pela diminuição das situações 
de incapacidade temporária ou permanente, pelo aumento da funcionalidade física e 
psicossocial e, ainda, pela redução do sofrimento evitável e melhoria da qualidade de 
vida relacionada ou condicionada pela saúde (1); 

• Análises de custo-efetividade e de equidade, de forma a analisar como poderão as 
intervenções disponíveis responder às necessidades identificadas e quais as que 
poderão trazer mais ganhos em saúde, tendo em conta a distribuição de forma 
equitativa à população ou subpopulação em estudo. Todos estes passos fazem uso de 
estudos epidemiológicos; 

• A definição de prioridades, visto que os recursos são limitados. Desta forma, é necessário 
priorizar as intervenções que melhor respondam às necessidades encontradas naquele 
momento, visto que os contextos de saúde se vão alterando ao longo do tempo e, por 
isso, vão sendo identificadas novas necessidades aquando das análises de situações (9). 
Contudo, é igualmente importante identificar as intervenções que não demonstraram 
mais valias, de forma a mover os recursos disponíveis para as de maior eficácia; 

• A gestão de recursos humanos de forma a garantir, por um lado, a diminuição de 
assimetrias nos cuidados de saúde, mas, por outro lado, a aumentar os recursos onde são 
efetivamente mais escassos ou a redistribuir os que já existem de forma a promover maior 
igualdade no cuidado ao doente com diabetes; 

Do ponto de vista do profissional de saúde, é importante: 

• Fornecer os recursos necessários e adequados para a prestação das intervenções 
selecionadas, incluindo formação (sobretudo na área de projeto/programa), incentivos, 
diretivas, o tempo de trabalho dos profissionais de saúde e a gestão de cuidados. 
A adequação está relacionada com o incremento da especialização, colocando os 
profissionais habilitados a realizar as intervenções para as quais têm maior competência 
(e.g., psicólogos para promover mudanças comportamentais, médicos de saúde 
pública a promover rastreios institucionais, podologistas a cuidar dos pés); 

• Fomentar o registo da informação necessária à monitorização da intervenção na 
prática, de forma a perceber se as metas definidas previamente estão a ser cumpridas, 
mas também fomentar a integração dos registos num único processo de forma a 
possibilitar o trabalho em equipa e em rede; 
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Do ponto de vista do utente, é importante: 

• Fomentar o ‘feedback’ contínuo dos profissionais de saúde sobre o seu grau de 
satisfação com as intervenções, previamente selecionadas para dar resposta às suas 
necessidades; 

• Que estejam recetivos a receber as intervenções selecionadas de forma a aumentar os 
ganhos em saúde, aumentar a sua literacia e maior capacitação para a gestão da 
doença; 

• Que sejam incluídos no processo de definição das necessidades relativas à diabetes, 
sendo que as mesmas podem ir desde necessidades relacionadas com a literacia em 
saúde até intervenções disponíveis para gestão de complicações relacionadas com a 
doença. É importante frisar que a formação dos profissionais de saúde é crucial para um 
equilíbrio na abordagem paralela na promoção de saúde (10). 

Case Studies 

Dado que a identificação de necessidades e prioridades é de extrema importância 
em doenças como a diabetes, torna-se então ainda mais importante perceber que 
exemplos têm sido usados para este fim numa perspetiva mundial e que pudessem, 
eventualmente, ser adaptados ao contexto português.  

O ‘Urban Diabetes Priority Assessment’ é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do 
programa ‘Cities Changing Diabetes’, que consiste num instrumento de recolha e 
análise de dados de forma a explorar prioridades, atitudes e pontos de vista 
partilhados por pessoas que vivem com diabetes mellitus tipo 2. Este instrumento 
baseia-se na metodologia Q, pretendendo explorar as tomadas de decisão em saúde 
e os respectivos comportamentos, sendo os seus resultados mais orientados para a 
prática. Assim, esta iniciativa permite que as cidades estabeleçam uma plataforma 
de investigação local que pode informar futuras intervenções e políticas, ao mesmo 
tempo em que contribui para fortalecer ainda mais a plataforma global de 
investigação da iniciativa ‘Cities Changing Diabetes’ de forma a entender os fatores 
socioculturais da diabetes (11).  

Esta ferramenta avalia 8 determinantes socioculturais, estando disponível online um 
guia de como implementar esta definição de prioridades na prática (do inglês, um 
‘step-by-step approach’). Inclui cinco etapas: a fase de preparação; de 
implementação da metodologia Q; de realização de grupos focais; de análise de 
dados; e, por fim, de disseminação dos resultados obtidos (12). 

Case-Study 
…  

Urban Diabetes 
Priority 

Assessment 
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Evidência de Impacto 

‘Urban Diabetes Priority Assessment’ 

Esta ferramenta permite obter informação relevante sobre subgrupos populacionais e quais as 
suas necessidades, prioridades e barreiras no acesso aos cuidados de saúde. Além disso, 
permite desenvolver intervenções e políticas personalizadas ao nível local (e.g., Agrupamentos 
de Centros de Saúde - ACES) que poderão ser mais eficazes na prevenção e controlo da 
diabetes, comparativamente às intervenções de base populacional já disponíveis. Esta 
abordagem ajuda os decisores a envolver os cidadãos vulneráveis e a moldar as intervenções 
que serão mais importantes, tendo por base os determinantes socioculturais selecionados e 
analisados aquando da implementação do instrumento (13). 

Perspetivas Futuras 

• Utilizar modelos matemáticos de projeção para avaliação do impacto de uma 
determinada intervenção de forma a auxiliar o processo de planeamento estratégico, 
nomeadamente, de definição das prioridades. Existe um exemplo, proposto na iniciativa 
‘Cities Changing Diabetes’, que não sendo um modelo estatístico, permite estudar a 
trajetória da diabetes na cidade ao longo do tempo. Neste caso concreto, permite 
perceber qual é o impacto que a redução da obesidade poderá ter na prevalência da 
doença e nos custos associados. Tendo em conta a possibilidade de fazer a projeção, 
permite ainda definir metas ao longo do tempo (14); 

• Incluir os doentes nos processos de decisão, atendendo serem quem vai beneficiar em 
última instância da intervenção a considerar como prioritária; 

• Desenvolver instrumentos que permitam uma avaliação multicritério, de forma a dar 
repostas a todas as dimensões necessárias, já que muitas das abordagens utilizadas para 
identificar prioridades focam-se atualmente em apenas uma ou em poucas dimensões, 
perdendo a capacidade de avaliar todos os fatores relevantes. (15); 

• Utilizar as ferramentas eletrónicas já existentes, como facilitadoras para trazer os 
diferentes ‘stakeholders’ à tomada de decisão, bem como garantir a inclusão de 
ferramentas multicritério para definição de prioridades (16).   
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– Agentes e Responsabilidades no Sistema de Saúde – 

Definição 

… 

A OMS identifica 3 tipologias de 
Agentes do Sistema de Saúde: 
1) o Estado; 2) os prestadores de 
cuidados de saúde (públicos, 
privados, com e sem fins 
lucrativos, paramédicos e 
prestadores não clínicos, 
sindicatos, associações 
profissionais, redes de serviços 
de saúde); 3) o cidadão 
(população, representantes de 
associações de doentes, ONGs, 
etc). Todos eles têm 
Responsabilidades na 
governação dos sistemas de 
saúde segundo a agenda dos 
Objetivos de Desenvolvimento e 
a Cobertura Universal de Saúde 
(1). 

O Plano Nacional de Saúde 
2021-2030 identifica como 
público-alvo os Agentes do 
Sistema de Saúde: agentes 
dentro do sector da saúde 
(profissionais de saúde, alunos e 
organizações de saúde) e fora 
do sector de saúde (ex:, 
autarquias, institutos, forças de 
segurança, instituições de 
ensino, comunidade local, 
população, media) (2). 

Que aspetos considerar? 
O reforço da governação dos sistemas de saúde envolve duas 
abordagens distintas e complementares: a primeira - relacionada 
com a economia e com origens no movimento ‘New Public 
Management’ dos anos 80 e 90 - centra-se na contratualização, 
concorrência, incentivos e modelos de agente-principal. 
A segunda - relacionada com a sociologia e a administração 
pública - é orientada para a capacidade e efetividade das redes 
experimentais os diversos agentes dos sistemas de saúde (3). 

A necessidade de tornar a prestação de cuidados mais próxima 
do ambulatório (cuidados de saúde primários, da comunidade e 
dos autocuidados) exige governação em saúde alinhada com 
decisões baseadas em evidência (4,5) e assentes em modelos de 
cuidados integrados baseados na pirâmide de Kaiser na qual a 
população é estratificada de acordo com a complexidade da 
situação utilizando, em cada estrato, os recursos mais efetivos e 
menos onerosos e equipas multiprofissionais (6).  

No presente diagrama encontram-se representados alguns dos 
domínios de responsabilidade dos agentes do sistema de saúde 
para um modelo integrado mais efetivo e eficiente na diabetes.  

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre alguns domínios de 
responsabilidade dos agentes do sistema de saúde na diabetes 
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A diabetes foi a sexta causa de internamentos evitáveis sensíveis a bons cuidados de saúde em 
ambulatório e de proximidade em Portugal (7). Segundo um estudo mais recente, era a oitava 
em 2017, representando 3,69% dos custos de internamentos evitáveis (8).  

A elevada prevalência e os indicadores de morbilidade e dificuldade de controlo (9,10) criam 
oportunidades para enriquecer o modelo de governação na diabetes, com ações concretas 
que promovam uma maior integração e coordenação de cuidados entre os diversos agentes, 
e incentivos em função de objetivos de qualidade nos diferentes estratos de risco. 

Ao Estado cabe a responsabilidade de (re)definir, implementar, monitorizar e avaliar as políticas 
na diabetes, organizar os restantes agentes para a prestação mais efetiva e eficiente em cada 
estrato, criar sistemas de incentivo / valorização em função dos resultados em saúde. 

Alguns exemplos de iniciativas inovadoras, algumas com resultados de implementações 
experimentais, que poderiam ser aplicadas em cada estrato, de acordo com os recursos mais 
adequados e menos onerosos, incluem: 

• Prescrição social – na Prevenção e Estilos de Vida Saudáveis 

• Escala de FindRisk® no software das Farmácias e CSP – na Identificação Precoce e 
Referenciação  

• Programa de Adesão  – na Gestão de Doentes 

• Controlo Regular da Glicemia e da Pressão Arterial – na Gestão de Doentes 

• Monitorização da Autovigilância da Glicemia – na Gestão de Doentes 

Em cada estrato, será importante definir, de forma concertada com os agentes, os critérios de 
entrada da população, os agentes, as responsabilidades e ações a desenvolver, incluindo os 
critérios de referenciação, algoritmos de decisão e interoperabilidade entre sistemas de 
prestadores que permita a recolha e a partilha de dados para a tomada de decisão, para evitar 
duplicação desnecessária e potenciar sinergias que visam atrasar ou evitar complicações da 
diabetes de forma efetiva e eficiente. 

Importa referir que existe um Processo Assistencial Integrado da DM2 (11) mas que beneficiaria 
de revisão, no sentido de integrar outros agentes fora do SNS e do sector da saúde, que também 
têm responsabilidades na prevenção, identificação precoce, referenciação e gestão do 
doente diabético. 
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Case Studies 

A Kaiser Permanente (KP) é uma Organização de Gestão de Cuidados de Saúde que é 
simultaneamente um prestador e segurador de saúde. Desde há vários anos possui modelos 
de excelência que privilegiam a integração de cuidados. 

O Programa ‘Complete Care’ possibilita aos agentes coordenarem os cuidados prestados as 
pessoas que vivem com diabetes: médicos, assistentes clínicos, farmacêuticos, enfermeiros, 
gestores de cuidados, educadores de saúde, etc (12). 

O Programa aplica as Normas de Orientação Clínica (NOC) da KP para as pessoas que vivem 
com diabetes e o algoritmo de tratamento para apoio à decisão partilhada entre os 
profissionais. A integração recente de tecnologia veio contribuir para o sucesso do Programa. 

Os indicadores monitorizados incluem: grau de utilização das insulinas preferenciais, grau de 
utilização dos novos antidiabéticos vs NOC terapêutica, otimização da dose e adesão à 
terapêutica farmacológica (se não estiver contraindicada), alteração de regime nos doentes 
que não atingirem controlo de hemoglobina glicada ao fim de 6 meses, ‘benchmark’ dos 
padrões de utilização do fármaco e outros antidiabéticos para reduzir variações regionais, 
sem prejuízo das exceções. 

Perspetivas futuras incluem o aumento do suporte tecnológico e integração com os 
processos de trabalho, a expansão do programa de monitorização da glicemia à distância, 
utilização crescente de SMS aos doentes, e orientações de tratamento automatizadas via 
ferramentas online com interface direto com o doente. 

Case-Study 
1 
…  

Kaiser 
Permanente 

Southern 
California 
Complete 

Care 
Program 

(Diabetes) 

Case-Study 2 
... 

Best Practice 
in the 

Delivery of 
Diabetes 

Care in the 
Primary Care 

Network 

Em abril de 2021, diversas organizações na área da diabetes no Reino Unido procederam a 
revisão da literatura e dos serviços na diabetes existentes e procuraram identificar boas 
práticas e lacunas na prestação de cuidados na diabetes. O resultado desse trabalho foi 
uma NOC que pretende desenvolver a prestação de cuidados na diabetes no quadro das 
redes de CSP (‘Primary Care Networks’) e que propõe um modelo de 4 níveis de cuidados 
(13).  

O Nível 1 (‘Practice-based’) destina-se a doentes em terapêutica oral e estabilizados e 
propõe a sua gestão por médico de família, enfermeira com prática na diabetes ou 
farmacêutico de nível 1 de formação em diabetes. 

O Nível 2 (‘Primary Care Network Diabetes Care Team’) destina-se a doentes que não 
conseguem ser geridos no Nível 1 ou com terapêutica injetável, jovens adultos com 
diabetes, mulheres grávidas, recém diagnosticados com diabetes, doentes com outras co-
morbilidades. A gestão é feita por médico de família com área diabetes, enfermeira 
especializada na diabetes, especialistas da comunidade. 

O Nível 3 (cuidados integrados de organização de cuidados secundários) destina-se a 
doentes que não conseguem ser geridos no Nível 2, doentes de clínicas, doentes que usam 
tecnologia, pessoas que vivem com DM1 que necessitam de cuidados especiais. A gestão 
pertence a diabetologistas da comunidade, enfermeiro sénior, nutricionista, farmacêutico 
de nível de mestrado). 

Finalmente, o Nível 4 destina-se a doentes mais complexos, internados, com consulta do pé 
diabético, pessoas que vivem com DM1, entre outros, que requerem gestão por prestadores 
de cuidados secundários. 
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Evidência de Impacto 
‘Kaiser Permanente’  

A KP está sistematicamente no top das organizações com melhores resultados em saúde, 
experiência dos doentes, qualidade dos profissionais e tecnologia nos Estados Unidos, conforme 
classificação atribuída pelo ‘National Committee for Quality Assurance’ (NCQA) responsável 
pela acreditação das organizações de gestão de cuidados de saúde. 

São vários os estudos publicados que demonstram o impacto dos seus programas de gestão de 
pessoas que vivem com diabetes, envolvendo equipas multiprofissionais, algoritmos de decisão, 
tecnologia de suporte e integração de cuidados, Um exemplo disso é o estudo recente de 2018, 
que avaliou o efeito do ‘Complete Care Program’ na diabetes em 1.960 doentes, tendo 
concluído que os doentes do programa tinham maior probabilidade de atingir HbA1c < 8% ao 
fim de 3 e 6 meses versus o grupo controlo, atingiam esse objectivo em menos tempo e a 
redução de HbA1c era maior quando comparado com o grupo controlo (14). 

Perspetivas Futuras 
O relatório da OCDE aponta as perspetivas futuras para os agentes e responsabilidades no 
sistema de saúde na área da diabetes (15):  

• Apesar da redução da mortalidade cardiovascular nas últimas décadas, o aumento da 
obesidade, diabetes e o envelhecimento vão provocar alterações na complexidade das 
pessoas que vivem com diabetes, acentuando a necessidade de equipas 
multiprofissionais e coordenação dos cuidados.  

• O acesso aos serviços e tecnologias, os sistemas de pagamento/incentivos, e a 
qualidade das intervenções estão fortemente correlacionadas com melhor 
performance, 

• As políticas de combate ao tabagismo e obesidade são determinantes no impacto a 
médio e longo prazo na prevenção ou atraso do início da diabetes ou das 
complicações. 

• Os cuidados de saúde primários são a pedra basilar para melhorar a prevenção, 
diagnóstico e gestão de doença cardiovascular e da diabetes, através de acesso físico 
e financeiro simples, serviços de elevada qualidade que privilegiem a integração e 
coordenação de cuidados. 

• É importante melhorar os sistemas integrados que aumentem a probabilidade de 
sobrevivência pós-evento cardiovascular, o que passa por melhorar padrões de 
cuidados de emergência médica. 

• É necessário reduzir o intervalo entre recomendações e a prestação real de cuidados, 
através de mais e melhores sistemas de informação integrados / interoperabilidade ao 
longo do percurso do doente e da redução das variações na performance. 
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– Processos de criação de sinergias, iniciativas e alinhamento – 

Definição 
… 

Os três termos apresentados 
neste capítulo – sinergias, 
iniciativas e alinhamento – 
fazem parte de um termo mais 
lato e, sobretudo empresarial, 
designado por planeamento 
estratégico. O planeamento 
estratégico pode ser definido 
como um conjunto de 
mecanismos que utilizam 
processos metodológicos para 
definição de metas, 
planeamento de ações, 
mobilização de recursos e 
tomada de decisões (1). Ao 
nível dos cuidados de saúde, o 
planeamento estratégico 
assume uma enorme 
importância, não só para a 
criação e estabelecimento de 
agendas, mas também para a 
definição do plano e 
processos de execução, de 
forma a atingir os objetivos 
propostos (e.g., aumento dos 
ganhos e  diminuição das 
iniquidades em saúde) (1–3). 
Neste sentido, é importante 
que as estratégias dos sistemas 
de saúde sejam revistas 
periodicamente, de forma a 
responder aos constantes 
desafios encontrados no 
cuidado ao doente (4). 

Que aspetos considerar? 

No exemplo da diabetes, o planeamento estratégico permite 
definir objetivos concretos relacionados com a prevenção, o 
diagnóstico e tratamento, alinhados com as atuais políticas de 
saúde, de forma a criar um plano de ação (em Portugal, existe 
disponível o Programa Nacional da Diabetes – PND) para se 
poderem definir processos de atuação específicos em diferentes 
níveis de cuidado (e.g., vertical, horizontal, central) (5–7). 

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se representados 
alguns dos aspetos a ter em consideração sobre os processos de 
criação de sinergias, iniciativas e de alinhamento, ou seja, de que 
forma pode o sistema de saúde atual contribuir para a melhoria 
do cuidado à pessoa que vive com diabetes, por intermédio de 
trabalho intersectorial, aumento dos recursos e financiamento de 
iniciativas ou mesmo pela visão partilhada do problema (8). 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
na criação de sinergias, iniciativas ou processos de alinhamento 

no sector da saúde 



Governação na Diabetes 
 A. Sistema de Saúde 

Processos de Criação de Sinergias, 
Iniciativas e Alinhamento 

 

30 

Os processos de criação de sinergias, iniciativas e de alinhamento estão dependentes de 
diferentes fatores que se relacionam entre si. 

• É importante considerar possíveis colaborações intersectoriais, que podem ter lugar a 
diferentes níveis: 

Horizontal, ou seja, dentro do sector da saúde ou entre este e um outro sector não ligado 
à saúde. Por exemplo, são importantes o estabelecimento de colaborações entre os 
cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, mas também com outras 
instituições não diretamente relacionadas com a saúde (e.g., escolas, autarquias), de 
forma a colmatar a dificuldade de acesso a cuidados em determinadas regiões (9);  

Vertical, ou seja, entre diferentes níveis de governação. Por exemplo, ao nível da 
prevenção é crucial o envolvimento do Ministério da Educação, de forma a promover 
estilos de vida saudáveis ao nível das faixas etárias mais jovens (com a devida 
articulação com o Programa Nacional de Saúde Escolar), reduzindo alguns fatores de 
risco importantes para o desenvolvimento de diabetes (e.g., obesidade) (10,11). 
Igualmente importante seria criar sinergias entre os locais de saúde e as autarquias, 
sobretudo no âmbito da promoção da atividade física; 

Central, ou seja, entre diferentes unidades centrais, regionais ou locais. É importante 
compreender a importância de existirem planos nacionais para doenças específicas que 
depois devem ser adaptados aos contextos regionais e mesmo locais;  

• De forma a conseguir centrar os recursos necessários e alinhar as políticas de saúde atuais 
com os objetivos propostos para a prevenção da doença, é importante desenvolver 
planos de orientação, quer com enfoque na saúde em geral (Plano Nacional de Saúde 
– PNS), quer em doenças específicas (Programa Nacional da Diabetes – PND – e Processo 
Assistencial Integrado da Diabetes Mellitus tipo 2). Estes planos são importantes, porque 
permitem delinear metas a atingir e indicadores a monitorizar de forma a avaliar o grau 
de cumprimento das metas propostas (6,12); 

• Para que seja possível criar pontos de sinergias, iniciativas ou mesmo o alinhamento de 
estratégias é importante que os diferentes intervenientes tenham visões e objetivos 
partilhados, além de estarem capacitados para intervir nos cuidados de saúde na 
diabetes (desde a prevenção até ao tratamento precoce); 

• É importante dotar os profissionais de saúde e, sobretudo, as equipas de saúde de 
competência na área do planeamento estratégico. É também necessário criar tempo de 
gestão em saúde e métricas de validação de tempo e resultados; 

• Para que se consigam mudanças de comportamento, será necessário incentivar os 
profissionais de saúde a um maior empenho na criação de processos de sinergias, 
iniciativas e de alinhamento; 

• Fomentar a utilização de ‘care pathways’, de forma a ajuda a orientar as decisões e o 
momento do diagnóstico, intervenções, acompanhamento adequado, escalada de 
tratamento e referenciação para cuidados secundários. 
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Um dos pontos fundamentais para se passar do plano para a ação, por intermédio dos 
processos a implementar, é apostar no financiamento. Este aspeto permite, por um lado, a 
implementação de intervenções que poderão responder aos objetivos propostos, mas, por 
outro lado, fomentar uma perspetiva colaborativa entre diferentes intervenientes (e.g., entre 
cuidados de saúde primários e hospitalares ou entre o Ministério da Saúde e o da Educação, 
por intermédio do Programa Nacional de Saúde Escolar) com a finalidade de alinhar 
agendas. 

Case Studies 

Um dos exemplos é ‘Cities Changing Diabetes’ que pretende, por intermédio das 
autarquias, redesenhar as cidades de forma a torná-las espaços mais saudáveis e 
sustentáveis para a comunidade, possibilitando, assim, aos indivíduos a adoção de 
estilos de vida saudáveis.  

Esta iniciativa foi desenvolvida, em 2014, pelo Steno Diabetes Center Copenhagen, 
University College London e a Novo Nordisk, com o objetivo de abordar os fatores 
sociais e culturais que podem aumentar a vulnerabilidade à DM2 em determinados 
indivíduos que vivem em regiões urbanas. Assim, o programa da ‘Cities Changing 
Diabetes’ assenta em três elementos que se interligam entre si – Mapear, Partilhar e 
Agir –, permitindo a cada cidade perceber quais os seus desafios relacionados com 
a diabetes, estabelecer metas para prevenção da DM2 e promover o trabalho 
intersectorial (13).  

Lisboa é uma das cidades que aderiu a esta iniciativa, em 2019, com o objetivo de 
promover a prevenção, educação e sensibilização dos bairros lisboetas, incluindo 
os dos mais desfavorecidos e as das minorias étnicas.  

Case-Study 1 
…  

Cities Changing 
Diabetes 

Case-Study 2 
… 

Diabetes 
Charter for 
Canada 

Um outro exemplo é o ‘Diabetes Charter for Canada’, desenvolvido no Canadá, que 
apresenta uma visão comum de que todas as pessoas que vivem com diabetes devem 
ter a oportunidade de autogerir da melhor forma possível a sua doença e atingir o seu 
potencial de saúde pleno, por intermédio de igualdade de acesso aos cuidados e 
recursos necessários.  

Este documento foi desenvolvido por múltiplos parceiros (e.g., profissionais de saúde, 
‘Diabetes Canada National Advocacy Council’, representantes do governo e 
indivíduos que vivem com diabetes), permitindo, deste modo, servir como um mapa 
dos melhores cuidados a oferecer a estes doentes, desde uma perspetiva individual 
até uma visão integrada e intersectorial de coresponsabilização dos vários 
intervenientes, identificando as responsabilidades de cada um (14). 

Evidência de Impacto 

‘Cities Changing Diabetes’ 

De forma a garantir que o plano possa ser implementado nas diversas cidades do globo, esta 
iniciativa desenvolveu um ‘framework’ de ação que pretende capacitar os intervenientes 
(e.g., autarquias) a definir os seus objetivos, metas e fomentar o envolvimento das diferentes 
estruturas da comunidade (e.g., cuidados de saúde, escolas) a promover estilos de vida 
saudáveis e, por isso, cidades mais saudáveis e sustentáveis (15). Além disso, têm sido 
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publicados artigos científicos por este grupo de trabalho, de forma a demonstrar alguma da 
evidência recolhida até à data. Por exemplo, numa das publicações é demonstrado como 
através de modelo de transição demográfica se pode avaliar a projeção da prevalência 
desta doença e os seus custos associados até 2060 (16). 

‘Diabetes Charter for Canada’ 

Esta iniciativa permitiu criar um compromisso entre a comunidade (incluindo as pessoas que 
vivem com diabetes), os decisores políticos, profissionais de saúde, estabelecimentos de 
ensino e entidades empregadoras, de forma a prestar o melhor cuidado às pessoas que vivem 
com diabetes, possibilitando facilidade de acesso e disponibilização de recursos (14). 

Perspetivas Futuras 

• É fundamental capacitar e fomentar as parcerias multissetoriais, sobretudo na 
comunidade, colocando em estreita colaboração com a equipa de cuidados de 
saúde primários (e.g., Unidades de Saúde Familiares - USF – modelos A e B, Unidades de 
Cuidados de Saúde Primários, Unidades de Cuidados Continuados), nutricionistas, 
psicólogos, podologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, promotores de 
atividade física, farmacêuticos comunitários e assistentes sociais, permitindo à pessoa 
maiores ganhos em saúde (17); 

• Para que as intervenções sejam devidamente concertadas e alinhadas na sua 
finalidade, é fundamental uma gestão operacional, "liderada" pela saúde, aos diversos 
níveis: Programa Nacional, Programa Regional e nos ACES, pela Saúde Publica e 
Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes. 

• É necessário investimento e financiamento de novas iniciativas que permitam, por um 
lado, o trabalho intersectorial, mas, por outro lado, que possibilitem também a 
capacitação de outras estruturas assistenciais (e.g., é essencial levar os cuidados de 
saúde aos dependentes que já não se desloquem às instituições, independentemente 
no sítio aonde se encontram), nomeadamente, as Unidades de Cuidados na 
Comunidade (17). 
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– Criação e translação da evidência na prática clínica – 

Definição 
… 

A criação e translação da 
evidência na prática clínica é de 
extrema importância para a 
obtenção de melhores 
resultados em saúde. A criação 
da evidência consiste no 
desenvolvimento de estudos de 
investigação clínica e 
epidemiológica que permitam 
obter evidência de que 
determinada intervenção tem 
um efeito positivo na saúde dos 
indivíduos, para que, 
posteriormente, se possa 
proceder à translação, ou seja, à 
aplicação das melhores práticas 
identificadas com recurso à mais 
válida evidência disponível, de 
forma a possibilitar ganhos em 
saúde (1–3). 

Um dos produtos desta 
translação, são as Normas de 
Orientação Clínica que 
consistem em documentos de 
suporte, que agregam a melhor 
informação baseada na melhor 
evidência disponível, de forma a 
possibilitar uma gestão da 
prática clínica mais uniforme 
reprodutível e com ganhos em 
saúde para os doentes (4). 

Que aspetos considerar? 

Os encargos e consequências das doenças não transmissíveis, como 
a diabetes, exigem não só uma comunidade científica empenhada 
em fornecer as melhores evidências, mas também a viabilidade da 
sua aplicação na prática. O conhecimento gerado através de 
projetos clássicos de investigação, tipicamente conduzidos em 
condições ideais ou em ambientes altamente controlados, dificulta 
a translação das inovações encontradas para a prática diária (5). 

As barreiras à adoção da evidência ocorrem ao nível do profissional 
de saúde, doente e sistema de saúde no seu conjunto (6,7). Para 
facilitar a translação da evidência para a prática, é necessário 
realizar intervenções em todos estes três níveis de prestação de 
cuidados de saúde. A investigação translacional é uma área de 
investigação que se centra neste gap entre a investigação clínica e 
epidemiológica e a prática médica e visa identificar barreiras aos 
cuidados e identificar intervenções para as ultrapassar (8,9). 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
na criação e translação da evidência na prática (10) 

 

 Do ponto de vista do decisor político e de quem gere, é importante considerar: 

• Um maior investimento na investigação clínica e epidemiológica, incluindo a investigação 
translacional, possibilitando criar as condições necessárias à produção de evidências, mas 
também a promover a sua implementação e disseminação na prática clínica; 
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• A colaboração entre diferentes centros de investigação e entre estes e os cuidados de 
saúde (e.g., centros hospitalares, cuidados de saúde primários) de forma a tornar mais 
simples a criação e translação da evidência para a prática clínica; 

• A criação de canais de comunicação e relações de proximidade com os observatórios 
locais de saúde (Saúde Pública); 

• O financiamento do processo de ‘scale-up’ de intervenções baseadas na evidência com 
melhores resultados em saúde, bem como uniformizar a prática clínica; 

• A integração do conhecimento obtido pela produção de evidência científica, de modo a 
emitir recomendações baseadas na evidência ou normas de orientação clínica. 

Do ponto de vista do profissional de saúde, é importante considerar: 

• A inclusão de boas práticas baseadas na evidência na sua actividade clínica, de forma a 
promover uma melhor gestão e tratamento dos doentes. É importante sensibilizar os 
profissionais de saúde para a importância da sua participação, quer na criação, quer na 
implementação da evidência na prática; 

• Investir na sua formação ao nível da investigação, sobretudo na importância da saúde 
baseada na evidência, mas também para a operacionalização dos planos; 

• A importância de seguir as orientações clínicas e recomendações baseadas na evidência, 
de forma a promover ganhos em saúde nas pessoas que vivem com diabetes, 
possibilitando um maior impacto das intervenções implementadas na saúde da 
população (e.g., ao nível da prevenção, diagnóstico e tratamento); 

• A colaboração dos profissionais de saúde no processo de ‘scale-up’ e ‘scale-down’ das 
melhores intervenções identificadas. 

Case Study 

As orientações clínicas para a gestão ideal da diabetes são desenvolvidas em todo o mundo por 
painéis de peritos que representam organizações nacionais ou grupos especializados em 
diferentes doenças. Exemplos de diretrizes clínicas a nível internacional são por exemplo as 
diretrizes publicadas por organizações médicas especializadas como a ‘American Diabetes 
Association’ (ADA) e a ‘International Diabetes Federation’ (IDF) (11). Em Portugal, a DGS possui um 
Programa Nacional para a Diabetes, desde a década de setenta. 

Case-study 

… 

Programa E-
SCOPE 

O Programa ‘Kaiser Permanente Southern California E-SCOPE’ (‘Evidence Scanning for 
Clinical, Operational, and Practice Efficiencies’) foi criado em 2014 num esforço para 
reduzir a lacuna entre o conhecimento e a ação na implementação de práticas 
atualizadas com uma base sólida de evidência na prática clínica. O programa recorre 
regularmente a especialistas em medicina baseada na evidência e de implementação 
para analisarem regularmente a literatura atual, para avaliarem criticamente a 
evidência científica, para garantir que as intervenções possam ser usadas na prática 
com confiança e sem investigação primária adicional, e para alinhar esforços de 
implementação com objetivos e padrões de qualidade. Em 4 anos, 30 intervenções 
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foram implementadas, ampliadas ou descontinuadas no sul da Califórnia e 5 foram 
espalharam para outras regiões do Kaiser Permanente, com um tempo médio entre 
publicação e implementação de 16 meses (12). 

Evidência de Impacto 

Existe evidência científica que a aplicação de cuidados de saúde baseados em orientações 
técnicas promove melhores resultados clínicos. Por exemplo, um estudo recente avaliou a adesão 
às metas nacionais suíças, introduzidas em 2013, para uma boa gestão da diabetes (13). 
Globalmente, os resultados refletem um elevado padrão de cuidados com diabetes, mas também 
indicam áreas onde a gestão da doença pode ser melhorada, particularmente a implementação 
do aconselhamento nutricional. Num grande estudo de coorte de doentes com síndrome 
coronária aguda os resultados demonstram lacunas na adesão às diretrizes da terapia 
direcionada a pessoas que vivem com diabetes, mas também indicaram uma melhoria 
significativa e contínua na maioria das medidas de desempenho ao longo do tempo (14). Nos 
Países Baixos, um estudo estimou os efeitos económicos e de saúde ao longo da vida da 
prevenção e tratamento do pé diabético de acordo com as normas internacionais e determina 
o custo-eficácia destas intervenções (15). Os resultados mostraram que, em comparação com os 
cuidados habituais, os cuidados baseados em NOCs resultaram numa melhoria da esperança de 
vida, assim como no ganho de anos de vida ajustados à qualidade de vida (QALYs – ‘Quality 
Adjusted Life Years’) e na redução da incidência de complicações nos pés. O custo-eficácia 
variou acentuadamente, dependendo do nível de redução da úlcera do pé atingido. No entanto, 
existe um fosso entre os resultados da investigação e a sua aplicação na prática, que implica que 
o benefício do investimento em investigação científica não chega a todas as pessoas a necessitar 
de cuidados de saúde (16). 

Perspetivas Futuras 

Para se conseguir uma redução significativa da diferença entre os resultados da investigação e a 
sua aplicação na prática, recomenda-se que: 

• Universidades, organismos de acreditação e organizações profissionais e que as agências 
de financiamento apoiem programas de investigação translacional sobre diabetes; 

• a diabetes deva ser considerada uma disciplina de cuidados de saúde especializados e 
multidisciplinares, sendo essencial para manter os padrões de cuidados, traduzir a evidência 
em prática e fornecer formação profissional; 

• Se promovam programas de investigação focados na conceção, implementação e 
avaliação da prestação de programas de prevenção e cuidados na diabetes num 
ambiente de vida real (real-world) (17); 

A IDF (7) recomenda ainda: 

• A implementação de evidência na diabetes deve ser adaptada às circunstâncias locais; 
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• São necessárias estratégias eficazes de gestão de recursos humanos, financeira e material 
para melhorar a prestação de sistemas de saúde e os resultados dos doentes e reduzir a 
inércia terapêutica; 

• Deve ser dada prioridade à educação dos profissionais de saúde e das pessoas que vivem 
com diabetes para maximizar o impacto do investimento público; 

• Devem ser desenvolvidas ferramentas mais eficazes para gerir as mudanças 
comportamentais; 

• As orientações clínicas e recomendações deveriam estar devidamente esplanadas nos 
sistemas de informação/registos clínicos, de forma ágil, interativa e programados por forma 
a se poderem extrair indicadores de base populacional; 

• Todas as partes interessadas (decisores políticos, profissionais de saúde, organizações 
comerciais, prestadores de cuidados e pessoas que vivem com diabetes) devem participar 
ativamente em iniciativas políticas destinadas a combater o impacto da diabetes e a 
melhorar a qualidade de vida dos doentes. 

Referências 
1.  Rushmer R, Ward V, Nguyen T, Kuchenmüller T. Knowledge Translation: Key Concepts, Terms and Activities. 

Population Health Monitoring [Internet]. 2019 [cited 2022 May 11];127–50. Available from: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76562-4_7 

2.  Straus SE, Tetroe J, Graham I. Defining knowledge translation. CMAJ : Canadian Medical Association Journal 
[Internet]. 2009 Aug 4 [cited 2022 May 11];181(3–4):165. Available from: /pmc/articles/PMC2717660/ 

3.  Reed JE, Howe C, Doyle C, Bell D. Simple rules for evidence translation in complex systems: A qualitative study. 
BMC Medicine [Internet]. 2018 Jun 20 [cited 2022 May 11];16(1):1–20. Available from: 
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-018-1076-9 

4.  Franco JVA, Arancibia M, Meza N, Madrid E, Kopitowski K. Clinical practice guidelines: Concepts, limitations and 
challenges. Medwave [Internet]. 2020 Apr 30 [cited 2022 May 11];20(3):e7887. Available from: 
/link.cgi/English/Reviews/MethodlogicalNotes/7888.act 

5.  Sarría-Santamera A, Pinilla-Navas L, González-Soriano P, Imaz-Iglesia I, Moreno-Casbas T, Corral T. Lessons from the 
Implementation of Pilot Practices to Tackle the Burden of Noncommunicable Diseases in Europe. Int J Environ Res 
Public Health. 2020;17(13).  

6.  Chatterjee R, Narayan KMV. Putting Evidence for Diabetes Care into Practice. Vol. 7, Current Diabetes Reviews. 
2011.  

7.  Kamlesh Khunti P, Andriciuc C, Professor Sehnaz Karadeniz C, Nebojsa Lalic P, Konstantinos Makrilakis P, Pall N, et 
al. Integrating diabetes evidence into practive: Challenges and opportunities to bridge the gaps [Internet]. 2017 
[cited 2022 Jan 29]. Available from: https://www.idf.org/images/Integrating_Diabetes_IDF_v16_1.pdf 

8.  Hiss RG. The concept of diabetes translation: addressing barriers to widespread adoption of new science into 
clinical care. Diabetes Care. 2001 Jul;24(7):1293–6.  

9.  Garfield SA, Malozowski S, Chin MH, Narayan KMV, Glasgow RE, Green LW, et al. Considerations for diabetes 
translational research in real-world settings. Diabetes Care. 2003 Sep;26(9):2670–4.  

10.  Lam TK, Spitz M, Schully SD, Khoury MJ. “Drivers” of translational cancer epidemiology in the 21st century: 
needs and opportunities. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev [Internet]. 2013 Feb [cited 2022 May 11];22(2):181–8. 
Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23322363/ 

11.  Aschner P, Adler A, Bailey C, Frcpath E, Colagiuri S, Day C, et al. IDF Clinical Practice Recommendations for 
managing Type 2 Diabetes in Primary Care [Internet]. The Chinese; 2016. Available from: www.idf.org/managing-
type2-diabetes 



Governação na Diabetes 
 A. Sistema de Saúde 

Criação e Translação da  
Evidência na Prática Clínica 

 

39 

12. Henry SL, Mohan Y, Whittaker JL, Koster MA, Schottinger JE, Kanter MH. E-SCOPE: A Strategic Approach to 
Identify and Accelerate Implementation of Evidence-based Best Practices. Med Care. 2019;57 Suppl 10 Suppl 
3:S239–45.  

13. Schimke KE, Renström F, Meier S, Stettler C, Brändle M, SwissDiab Study Group. Compliance with guidelines for 
disease management in diabetes: results from the SwissDiab Registry. BMJ Open Diabetes Res Care. 
2018;6(1):e000454.  

14. Deedwania P, Acharya T, Kotak K, Fonarow GC, Cannon CP, Laskey WK, et al. Compliance with guideline-
directed therapy in diabetic patients admitted with acute coronary syndrome: Findings from the American Heart 
Association’s Get With The Guidelines-Coronary Artery Disease (GWTG-CAD) program. Am Heart J. 2017 
May;187:78–87.  

15. Ortegon MM, Redekop WK, Niessen LW. Cost-effectiveness of prevention and treatment of the diabetic foot: a 
Markov analysis. Diabetes Care. 2004 Apr;27(4):901–7.  

16. Knai C, Nolte E, Brunn M, Elissen A, Conklin A, Pedersen JP, et al. Reported barriers to evaluation in chronic care: 
experiences in six European countries. Health Policy. 2013 May;110(2–3):220–8.  

17. Chan JCN, Lim LL, Wareham NJ, Shaw JE, Orchard TJ, Zhang P, et al. The Lancet Commission on diabetes: using 
data to transform diabetes care and patient lives. The Lancet. 2020 Dec;396(10267):2019–82.  



 

 

     
 

  

 

 

 

 

Medição do impacto na diabetes 



Governação na Diabetes 
 A. Sistema de Saúde Medição do impacto na diabetes 

 

41 

– Medição do impacto na diabetes – 

Definição 
… 

Na adoção de um modelo de 
governação na diabetes é fulcral 
que se planeie, estruture e 
concretize a medição dos 
resultados (impacto) para que se 
possa aferir se os mecanismos, 
processos, procedimentos e 
políticas de governação estão de 
facto a ser implementadas, se os 
objetivos estão a ser atingidos e se 
as responsabilidades preconizadas 
para cada um dos intervenientes 
estão claras.  

Define-se a medição do impacto 
da governação na diabetes como 
um processo sistemático que 
permite verificar qual a 
repercussão desta governação 
nas várias esferas que esta doença 
acarreta, de forma que se possa 
comparar o status quo “antes” da 
governação com “o durante” a 
governação, sendo assim possível 
identificar medidas corretivas ou 
necessidade de novas 
medidas/ações necessárias para 
se poder iterativamente ir 
melhorando esta governação. A 
avaliação do impacto perfila-se 
como um exercício complexo e 
exaustivo mediante uma doença 
com inúmeros domínios e 
intervenientes. 

Que aspetos considerar? 

A medição do impacto da governação da diabetes deve ser 
impreterivelmente entendida como uma oportunidade de se 
extraírem elementos cruciais para enriquecer o modelo de 
governação da diabetes em Portugal e assim maximizar a sua 
efetividade. Importa que, ao se definir um modelo de 
governação, seja incutida uma cultura de melhoria contínua: 
o mote constante deverá ser “analisar e medir a efetividade e 
a performance ao longo do tempo”. Esta avaliação permitirá 
manter os decisores informados sobre o impacto das ações, 
ajustar recursos e estratégias e assim poder aumentar a 
eficiência de futuras decisões no âmbito da governação. 

A medição do impacto da governação na diabetes implica 
uma reflexão cuidada e sistemática sobre o que importa medir, 
sendo necessário definir a matriz de indicadores a serem 
monitorizados, escolhendo os mais aplicáveis/adequados para 
avaliar se as metas preconizadas para os objetivos estratégicos 
do modelo de governação estão a ser atingidas.  

Os dados assumem um papel fundamental na medição do 
impacto da governação na diabetes. No presente diagrama 
(Figura 1) encontram-se representados alguns dos domínios 
para medição do impacto da governação na diabetes. 
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Figura 1 – Diagrama conceptual sobre alguns domínios a considerar na medição do impacto 
da governação na diabetes 

O desenho, validação metodológica e implementação deste plano de medição de 
resultados é fundamental para que se possa fazer a governação evoluir, direcionando-a 
interactivamente, de modo dinâmico, conforme as necessidades e assim torná-la o mais 
eficiente possível.  

Esta medição de impacto importa também para justificação económica do investimento 
(e.g. análise ROI, ‘return on investment’) e posteriormente importante para defender o ‘value-
of-money’ de iniciativas desta natureza e reiterar a sua mais-valia. 

Intuitivamente, alguns indicadores serão mais sensíveis que outros na comparação antes-
durante a governação, daí a necessidade de exaustividade e exigência metodológica na 
definição desta matriz. 

Importa ainda refletir sobre a periodicidade com que estas medições devem ser realizadas, 
para que a análise de impacto seja robusta e as conclusões decorrentes sejam fidedignas. 

Relativamente à medição do impacto na diabetes, é importante considerar que o modelo de 
governação poderá atuar simultaneamente em vários níveis: 

• Ao nível da prevenção da doença, que poderá ser percecionada mediante uma 
tendência de redução das estimativas da incidência e da prevalência de diabetes e 
que pode ser consequência de medidas com um foco na mudança de fatores de risco 
modificáveis, especialmente na população com pré-diabetes; seguidamente importa 
avaliar o atraso no aparecimento da diabetes (tipo 2) medindo-se por exemplo a idade 
em que se estabelece o diagnóstico, mas garantindo que estão asseguradas 
condições de que o diagnóstico é estabelecido o mais precocemente possível;  

• Ao nível do diagnóstico precoce, tanto da doença como também das complicações, 
podendo neste caso definir-se como um indicador relevante o tempo que medeia 

*Relacionada com a diabetes e com as suas complicações (cegueira, retinopatia, amputação, doença vascular periférica, doença 
cardiovascular/enfarte, doença cerebrovascular, doença renal crónica, doença hepática crónica e cancro) 
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entre o aparecimento dos primeiros sinais/sintomas e a data de diagnóstico por um 
profissional de saúde; os rastreios poderão ter um impacto positivo neste indicador; 

• Ao nível da qualidade dos cuidados de saúde prestados, com foco numa melhoria da 
gestão da doença medindo-se a adesão por parte dos profissionais de saúde às 
orientações existentes para o tratamento da diabetes; 

• Ao nível da carga clínica da doença, medindo-se por exemplo a qualidade de vida 
do doente; 

• Ao nível da carga económica da doença, onde se poderá avaliar se a governação 
está a ter um impacto positivo na redução dos custos relacionados com a DM2 (diretos 
e indiretos) garantindo-se que a qualidade da assistência em saúde é mantida.  

Refira-se ainda que os indicadores incidem frequentemente sobre a condição do doente 
(diabetes tipo 1, tipo 2 e na gravidez). No entanto, consoante a abrangência do programa 
de governação, importará também definir indicadores que podem ser medidos junto de 
outros players como sendo os familiares, dos cuidadores informais, do prestador de cuidados, 
do empregador, ou da população em geral. 

Os indicadores devem ser recolhidos sempre que possível de forma exaustiva, por forma a 
garantir que não há melhorias numa determinada dimensão em detrimento de outra (a 
redução dos gastos em diabetes não pode ser consequência por exemplo por falta de acesso 
aos cuidados de saúde). 
Case Studies 

O projeto de monitorização da saúde e de indicadores de qualidade em Israel, e 
que incidiu na diabetes como estudo-piloto, é um projeto pioneiro que permite 
avaliar a efetividade da Governação Clínica neste país. É um dos poucos países 
com um programa nacional de avaliação de qualidade dos cuidados de saúde 
prestados à comunidade, o qual permite por exemplo avaliar se melhorias na 
performance dos cuidados na diabetes conduzem a melhorias na saúde das 
pessoas que vivem com diabetes a nível nacional. Estes dados são recolhidos já há 
alguns anos, permitindo a condução de análises de tendências. Os indicadores de 
qualidade da saúde na diabetes são obtidos através dos ficheiros clínicos 
eletrónicos de toda a população. Os resultados observados na diabetes provêm de 
dados de instituições nacionais oficiais em Israel. Este programa permite assim uma 
monitorização contínua e dinâmica dos serviços prestados nas áreas da prevenção, 
diagnóstico e tratamento. 

Até à data foram definidos, metodologicamente revistos e implementados, mais de 
60 indicadores de qualidade.   

Os indicadores de qualidade na diabetes incluem medidas de processo (informação 
sobre monitorização da glicemia, colesterol, pressão arterial, visão e função renal; 
vacinação contra a gripe e cálculo do índice de massa corporal) e resultados 
intermédios (indicador de glicemia controlada, colesterol normal e pressão arterial 
normal). 

Case-Study 1 
…  

Monitorização 
da saúde e de 
indicadores de 
qualidade na 
diabetes em 

Israel 
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Os resultados observados na diabetes incluem estimativas relacionados com órgãos-
alvo (rins, membros inferiores e olhos), hospitalizações relacionadas com a  diabetes 
e mortes por diabetes.  

 

Case-Study 2 

... 

Observatório 
Nacional da 

Diabetes 

O Observatório Nacional da Diabetes é uma das medidas estratégicas definidas pelo 
Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes na luta contra a doença 
em Portugal. Este observatório, existente em Portugal há 13 anos, foi constituído como 
uma estrutura integrada na Sociedade Portuguesa de Diabetologia e tem como 
função recolher, validar, gerar e disseminar informação fiável e cientificamente 
credível sobre a diabetes em Portugal. 

Esta tem sido uma ferramenta de extrema utilidade para entender a evolução da 
prevalência da diabetes ao longo dos anos em Portugal, assim como dos 
internamentos relacionados com a doença e os custos associados a esta patologia.  

Evidência de Impacto 

‘Monitorização da saúde e de indicadores de qualidade na diabetes em Israel’ 

Já foram realizadas várias medições do impacto de políticas de saúde na área da diabetes, 
a partir do programa nacional de avaliação de qualidade dos cuidados de saúde em Israel. 
Exemplo disso foi o estudo realizado em 2018, com o objetivo de avaliar se as melhorias 
introduzidas a nível do desempenho dos cuidados de saúde na diabetes estão associadas a 
melhorias nos indicadores de saúde dos doentes. As conclusões dos autores são de que 
medidas desta natureza têm um impacto significativo no estado de saúde das pessoas que 
vivem com diabetes, assim como em toda a população em geral, podendo até melhorar a 
esperança média global de vida. 

Perspetivas Futuras 
• Existem vários sistemas informáticos em Portugal com considerável potencial para 

contribuir para a medição do impacto de modelos de governação na diabetes; 
apostar na interligação destes sistemas e na incorporação de módulos específicos 
sobre a diabetes será fundamental para agilizar a recolha de dados para a tomada 
de decisão informada.  

• Inquéritos de base populacional realizados periodicamente em Portugal também 
poderão contribuir substancialmente nesta medição do impacto, tanto para a 
população diabética como a população total, nomeadamente o Inquérito Nacional 
de Saúde e o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física. 

• A criação de um Registo Nacional da Diabetes tem sido amplamente discutida e seria 
uma ferramenta onde se poderiam implementar algoritmos de avaliação periódica de 
indicadores relevantes para medir impactos em vários níveis. 
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• As Unidades Coordenadoras Funcionais da Diabetes poderão servir de pontos-chave 
para a medição deste impacto. 

• São fundamentais automatismos digitais para que estas medidas possam ocorrer em 
tempo real, facilitando a medição do impacto e acesso à informação por todos os 
intervenientes. 

• ‘Big Data’, Inteligência artificial e ‘Business Intelligence’ são áreas que poderão 
contribuir definitivamente na medição do impacto, ainda que estejam no início da sua 
avaliação. 

§ Incentivar o indivíduo a contribuir ativamente para estas medições nomeadamente na 
geração de dados a partir de aplicações móveis. As associações de doentes terão um 
papel fundamental nesta área, pois é importante que o indivíduo sinta que esta ação 
é importante para si e para os outros. 
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– Identificação de boas práticas – 

Definição 
… 

As Boas Práticas, no contexto dos 

Cuidados de Saúde, podem ser 

definidas como a melhor forma 

de identificar, recolher, avaliar, 

disseminar e implementar 

informação sobre intervenções 

em saúde dirigidas a doentes ou 

grupos populacionais, bem 

como a monitorização dos seus 

resultados (1). De forma mais 

simplista, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) define boas 

práticas em saúde (e.g., práticas 

de saúde pública) como 

métodos que demonstraram 

alcançar os resultados 

desejados, e que precisam de ser 

ampliados de modo a beneficiar 

mais pessoas (2,3).  

As boas práticas assumem assim 

um componente 

multidimensional, sendo 

desenvolvidas para apoiar a 

tomada de decisão dos vários 

intervenientes do cuidado ao 

nível da prevenção, diagnóstico 

ou tratamento das pessoas que 

vivem com diabetes ou suas 

complicações, estando 

igualmente adaptadas aos 

diferentes níveis de cuidados 

(e.g., cuidados de saúde 

primários, hospitais, centros 

especializados em diabetes) 

(4,5). 

Que aspetos considerar? 

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se representados 
alguns dos domínios a ter em consideração sobre a identificação 
de boas práticas. 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
na identificação de boas práticas 

Muito trabalho também tem sido feito por organizações 
internacionais e nacionais no que diz respeito à identificação e 
seleção das “melhores” práticas disponíveis (2,5–8). Assim, 
podemos considerar três grandes domínios na identificação e 
seleção das boas práticas a adotar no cuidado ao diabético: 
contexto, processo e resultados. No primeiro domínio, é 
importante perceber qual a relevância que a identificação da 
melhor prática poderá vir a ter numa determinada 
comunidade/grupo populacional, ou seja, é necessário avaliar a 
carga da doença, envolver os diferentes ‘stakeholders’ e 
eventuais grupos-alvo, na avaliação das necessidades sobre os 
cuidados (desde a prevenção, diagnóstico precoce até ao 
tratamento, incluindo o local de prestação dos cuidados – 
cuidados de saúde primários, hospitais, centros especializados) e 
descrever que programas já existem e que podem ser adaptados 
ao contexto social e cultural de um determinado grupo-alvo. 
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De seguida é importante focar o processo, ou seja, será que a intervenção a selecionar 
funciona ou não. Devido a complexidade deste domínio, ele pode ser dividido em três fases: 

§ Fase 1: Falta de conhecimento e competências, sendo importante fomentar a 
formação e capacitação das equipas; 

§ Fase 2: Criação de processos integrativos e interativos, podendo esta ser dividida em 
duas etapas sequenciais: 

A. Identificação das necessidades, onde se inclui a capacidade de comunicação 
entre os diferentes intervenientes nos cuidados prestados, a expertise clínica, a 
experiência percecionada (pelos doentes, profissionais de saúde, decisores 
políticos), os recursos necessários e a investigação; 

B. Processo interativo, onde se inclui a criação de ‘partnership’, cooperação, 
reflexão crítica sobre o processo a implementar, inovação, criatividade, padrões 
e protocolos utilizados, regulamentação e integração das políticas de saúde. 

§ Fase 3: Consolidação (onde se inclui as práticas de liderança baseadas na evidência, 
consenso, ‘benchmarks’, competitividade, processo de decisão clínica, monitorização 
e feedback). 

Após a implementação das boas práticas disponíveis, é importante avaliar os seus resultados 
a diferentes níveis:  

§ ao nível do doente (e.g., redução da mortalidade, redução da morbilidade, diminuição 
do número de complicações, melhoria do cuidado centrado no doente), podendo ser 
uma métrica a incluir nos ‘patient-reported outcomes’ ou em eventuais questionários de 
satisfação dos doentes; 

§ ao nível do sistema (e.g., eficiência, efetividade, competência, sustentabilidade). 

A identificação de boas práticas no cuidado da diabetes é de extrema relevância, tendo, por 
exemplo, do ponto de vista do decisor político, bons resultados ao nível dos custos e 
possibilitando maiores ganhos em saúde através de um sistema sustentável e eficiente; do 
ponto de vista do profissional de saúde, permite centrar a sua prática num modelo de ganhos 
em saúde para o doente, possibilitando oferecer o melhor cuidado baseado na melhor 
evidência científica. 
 

Case Studies 
 Em 2017, a ‘American Diabetes Association’ (AMA) desenvolveu um grupo de trabalho – 
‘Diabetes Prevention Best Practices Wrokgroup’ (DPBP) – com o intuito de colocar 
representantes de seis organizações de saúde a colaborar de forma a disseminar boas 
práticas que pudessem orientar outras organizações a implementar ações de prevenção ao 
nível da diabetes.  

Case-Study 
1 
…  

Diabetes 
Prevention  
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O desenvolvimento deste grupo possibilitou que os representantes de cada organização 
olhassem para o trabalho desenvolvido por cada um na identificação e implementação de 
boas práticas na prevenção da diabetes e pudessem identificar pontos comuns de forma a 
originar uma estratégia unificadora que pudesse ser adotada por terceiros (9). 

Best 
Practices 

Workgroup 

Case-
Study 2 

… 

Diabetes 
em 

Movimento 

O Diabetes em Movimento é um Programa Comunitário de Exercício Físico para Pessoas com 
Diabetes Tipo 2, e foi desenvolvido de acordo com as recomendações internacionais de 
atividade física para o controlo da DM2 e para a prevenção de quedas.  

O programa foi testado e avaliado, com várias publicações científicas (10–14), e depois de 
verificados os seus benefícios, iniciou-se o processo de expansão para outras localizações. 
Esta expansão para diferentes cidades, espalhadas pelo país, obrigaram à criação de um 
manual técnico e à realização de uma sessão de treino nacional. A implementação do 
programa Diabetes em Movimento envolve centros de saúde, hospitais, municípios, juntas de 
freguesia, instituições do ensino superior e associações locais.  

Num segundo ensaio clínico, realizado em 2016/2017, foi investigado o efeito da adição de 
um programa de educação alimentar ao programa de exercício (15–17). Esta iniciativa é 
coordenada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), através do Programa Nacional para a 
Promoção da Atividade Física e do Programa Nacional para a Diabetes.   

Evidência de Impacto 

Diabetes Prevention Best Practices Workgroup – ‘American Diabetes Association’ 

Este grupo de trabalho propôs para cada fase do processo de maturação (a iniciar, em 
crescimento ou a inovar), seis categorias que deveriam ser tidas em consideração: suporte 
organizacional, financiamento e recursos humanos, disseminação, integração clínica, 
avaliação e resultados e programas. Este trabalho permitiu que as restantes organizações 
pudessem identificar e implementar boas práticas de uma forma sistematizada e mais 
uniforme, reduzindo a heterogeneidade entre os diferentes processos adotados por diferentes 
locais de saúde (9). Além disso, este trabalho introduziu um outro conceito relevante na 
implementação de boas práticas: níveis do sistema. Ou seja, é importante considerar a fase 
do processo em que estamos, i.e., a iniciar a implementação de uma boa prática ou numa 
fase de crescimento dessa prática no local de saúde, assumindo assim a identificação dos 
diferentes pesos, consoante a fase de maturação em que se encontra o processo (9,18). 

Diabetes em Movimento – Direção Geral da Saúde 

Este projeto, em franca expansão, tem demonstrado a importância de considerar os níveis do 
sistema apresentados acima (desde o início até à inovação da prática) e de como as boas 
práticas podem ter um impacto positivo ao nível dos ganhos em saúde e da redução dos 
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custos quando implementada no próprio sistema de saúde e tendo a colaboração de várias 
organizações de diferentes áreas (saúde e não saúde). 

Perspetivas Futuras 

§ Apesar de já existirem várias ferramentas para seleção/identificação de boas práticas 
na área da saúde, através da aplicação de critérios, muitos deles, baseados numa 
multiplicidade exaustiva de conceitos, existem dificuldades e desajustamentos na sua 
aplicação prática. De facto, alguns destes critérios são por vezes desadequados e 
pouco adaptados ao contexto real onde as intervenções acontecem (19).  

§ Consequentemente, são poucas as iniciativas destacadas por estas entidades como 
um bom modelo e exemplo a seguir (20) e intervenções de menor escala podem não 
ser consideradas através destes métodos de avaliação. 

§ A OMS identifica como obstáculos significativos à partilha de conhecimentos e à 
aplicação da experiência (boas práticas) a ausência de uma cultura de 
documentação da informação / conhecimento e de partilha (21). Refere ainda que 
algumas boas práticas podem ser submetidas a avaliações formais. No entanto, isso 
nem sempre é necessário, porque as avaliações formais são lentas, complicadas, 
dispendiosas e morosas. 

§ É importante ainda fomentar a partilha dos modelos de boas práticas, de forma a reduzir 
as variações nos processos de prestação de cuidados de saúde no indivíduo com 
diabetes, possibilitando adotar modelos de sucesso, com maior ganhos em saúde e 
com menores custos para o sistema de saúde (22); 

§ Além de fomentar a partilha de modelos de sucesso, dever-se-á apostar igualmente na 
documentação e registo de informação, de forma a possibilitar a implementação das 
melhores práticas disponíveis por terceiros. 
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– Integração e Articulação de Cuidados – 

Definição 
… 

O termo “cuidados integrados” 
reflete a preocupação em 
melhorar a experiência dos utentes 
e obter maior eficiência e valor dos 
sistemas de saúde por meio de uma 
melhor coordenação.  

Posicionam-se, assim, como uma 
solução promissora, mas 
desafiante, para dar resposta à 
crescente necessidade de 
melhorar a experiência e os 
resultados em saúde de pessoas 
com várias comorbilidades, com 
potencial para beneficiar utentes e 
sistemas de saúde. O objetivo é 
lidar com a fragmentação nos 
serviços e possibilitar um cuidado 
mais coordenado e contínuo para 
uma população cada vez mais 
envelhecida sob a qual existe uma 
crescente incidência de doenças 
crónicas. Esta busca por formas de 
cuidados integrados mais eficazes 
constitui-se como uma 
preocupação política urgente (1–
3). 

Que aspetos considerar? 

O Processo de Cuidados Integrados ou Processo 
Assistencial Integrado, baseado em metodologia 
organizacional, coloca a pessoa, com as suas 
necessidades e expectativas, no centro do sistema. 
Engloba um conjunto de atividades sequenciais destinadas 
ao diagnóstico precoce, confirmação diagnóstica, 
tratamento integral e monitorização clínica da pessoa que 
vive com diabetes, garantindo a corresponsabilidade de 
todos os profissionais de saúde e a continuidade 
assistencial entre todos os níveis de cuidados de saúde: 
primários, hospitalares e continuados/integrados. Para isso 
são elementos essenciais para garantir cuidados de saúde 
de elevada qualidade, em tempo útil e efetivos, uma 
continuidade assistencial e uma coordenação com 
corresponsabilização entre os diferentes níveis de cuidados 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS).  

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se 
representados alguns dos domínios a ter em consideração 
sobre a integração e articulação de cuidados. 
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Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar na integração e articulação 
de cuidados 

Alcançar um patamar de cuidados integrados requer que todos os envolvidos no 
planeamento, financiamento e prestação de serviços tenham uma visão partilhada, 
empreguem uma combinação de processos e mecanismos e garantam que a perspetiva do 
utente permaneça como o princípio organizador central. De abordagem multidisciplinar, 
integral e integrada, pressupõe a reanálise de todas as atuações de que o utente é alvo, em 
qualquer ponto do SNS, do início ao fim do processo assistencial, podendo implicar, se 
necessário, o redesenho da prestação de cuidados, por forma a oferecer ao utente todos os 
cuidados de que necessita, da forma mais cómoda, mas também racionalizando os recursos 
necessários e a promover uma utilização otimizada dos mesmos (2,4,5). 

A efetividade das intervenções em relação à pessoa que vive com diabetes requer a 
intervenção de equipas multidisciplinares de profissionais de saúde, exigindo apropriada 
comunicação e cooperação, a fim de evitar atividades episódicas, não interligadas, com 
duplicação de atos e desperdício de recursos, de que resultam cuidados desestruturados (em 
que a pessoa que vive com diabetes circula de um lado para o outro no sistema, com 
dificuldade de controlo da sua doença e sem encontrar a melhor solução para o seu 
problema), com a sua consequente insatisfação (5). 

É, pois, necessário orientar a prática clínica para os resultados e para a qualidade, tendo 
como objetivo a utilização mais efetiva dos recursos. A gestão por Processos Assistenciais 
Integrados apela à reorganização dos cuidados prestados aos doentes pelos Serviços de 
Saúde, centrando-os no cidadão, e neste caso particular, nas necessidades e expectativas 
da pessoa com diabetes tipo 2, e tendo sempre em consideração dois parâmetros 
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fundamentais aos quais é preciso dar resposta: i) para quem fazemos as coisas, e ii) como 
fazê-las corretamente (5). 

Tendo por base as diversas questões culturais e profissionais, identificam-se como barreiras à 
colaboração em saúde e assistência social: diferenças organizacionais (visões e atitudes 
concorrentes em relação à gestão de risco), falta de acesso a tecnologias de informação, 
incompatibilidades entre sistemas de informação, presença de estruturas de gestão 
separadas, diferentes filosofias e valores dos profissionais, poder e hierarquia, questões 
financeiras e diferentes sistemas de direção e legislação (6). 

Apontam-se como facilitadores à colaboração em saúde e assistência social: metas e 
objetivos comuns com envolvimento de todos no processo de desenvolvimento, atribuição 
clara de funções e responsabilidades, flexibilidade, co-localização de parceiros 
colaborativos, forte gestão e suporte profissional, confiança e respeito mútuos e treino 
conjunto (6). 

Case Studies 

‘DigiCare4You’ trata-se de um projeto financiado pela União Europeia, apresentando-
se como uma solução intersectorial envolvendo ferramentas digitais, empoderando 
as famílias e integrando serviços de cuidados da comunidade para o rastreio 
precoce, prevenção, gestão e tratamento da DM2 e hipertensão. Com data de início 
a 1 de abril de 2021 e término a 30 de setembro de 2025, visa mais de 10 mil famílias 
da Albânia, Bulgária, Grécia e Espanha de grupos considerados de risco. O seu 
objetivo consiste não só em melhorar o estado de saúde das pessoas, mas também 
capacitar toda a família na adoção de um estilo de vida saudável (7). 

 
 

Case-Study 1 
…  

União Europeia 

 
 
 
 

Case-Study 
2 
… 

União 
Europeia 

O ‘PROCare4Life’ é um projeto financiado pela União Europeia (Horizon 2020) que propõe 
um ecossistema integrado de cuidados, escalável e interativo, facilmente adaptável a 
várias doenças crónicas, instituições de cuidados e necessidades dos utilizadores, 
beneficiando os doentes, cuidadores e profissionais de saúde. Integrando a promoção 
da qualidade de vida para adultos mais velhos, com coordenação por uma empresa 
portuguesa, trata-se de um projeto de 3 anos, cujos principais objetivos passam por 
permitir a comunicação entre todos os intervenientes, a fim de melhorar a gestão do 
tempo para os profissionais e ajudar a alcançar uma solução eficiente, flexível e 
adaptável; facilitar e melhorar a gestão dos cuidados a idosos que vivem com condições 
crónicas; constituir-se como um modelo interativo e personalizado, desenvolvido para 
satisfazer as necessidades dos utilizadores, adotando hábitos saudáveis e uma rotina 
diária, seguir os conselhos das equipas de cuidados e permitir a comunicação entre 
setores e disciplinas, para melhorar o tempo e a eficiência dos custos e a comunicação 
com e entre utilizadores (8,9). 

Evidência de Impacto 

Numa perspetiva económica, os principais benefícios de uma abordagem de cuidados 
integrados, além de uma melhoria de resultados em saúde do doente, incluem poupanças 
de custos a curto e longo prazo. Tal alcança-se por meio da prevenção de complicações, 
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redução da utilização em cuidados de saúde, ganhos de produtividade na população em 
idade ativa ou benefícios mais amplos alcançados através da participação na sociedade, 
reduzindo a sobrecarga do cuidador, entre outros (10). 

Conforme a ‘rapid review’ de Stephenson e colaboradores (11), geralmente a evidência 
sugere que cuidados integrados podem reduzir o risco de hospitalização em doentes com 
multimorbilidades, em cerca de 19%. Em termos de acesso aos serviços de urgência a 
evidência sugere que os cuidados integrados, mesmo não tendo um efeito geral, podem 
reduzir a utilização dos mesmos em doentes com 65 anos ou mais. Importante reconhecer que 
o impacto dos cuidados integrados pode ser maior a curto prazo, dado a deterioração final 
associada à doença crónica em estádios avançados, o que pode anular quaisquer 
benefícios a longo prazo (11). 

Perspetivas Futuras 

Conforme a ‘scoping review’ de Burke e colaboradores (12) constituem-se como áreas 
prioritárias para o desenvolvimento futuro da integração dos cuidados, a considerar na 
projeção e implementação de modelos de integração dos cuidados: i) a comunicação; ii) 
coordenação, colaboração e cooperação; iii) responsabilidade e responsabilização e uma 
iv) abordagem populacional. Desta forma, há um enfoque, principalmente, nas relações 
estabelecidas entre os principais ‘stakeholders’, obrigações pessoais e coletivas entre os 
profissionais de saúde para a gestão dos cuidados e a promoção da saúde e bem-estar de 
todos os cidadãos. 
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– Sistemas de Monitorização e Avaliação dos Cuidados – 

Monitorização e 
Avaliação dos Cuidados 

… 

A monitorização define-se como o 
processo contínuo de recolha e 
utilização de informação de forma 
padronizada, para fins de monitorizar o 
progresso e desempenho em relação a 
objetivos estabelecidos de, por exemplo, 
planos, programas ou políticas (1–3). Os 
sistemas de monitorização são 
constituídos por um conjunto de 
elementos, como indicadores e objetivos 
centrais, que permitem operacionalizar 
esses processos.  

A avaliação dos cuidados pode ser 
definida como o processo de verificação 
sistemática e objetiva em relação ao 
desenho, implementação ou resultados 
de uma intervenção no âmbito dos 
cuidados em saúde (4). Com a 
avaliação, é possível identificar se os 
resultados esperados foram alcançados 
e explorar os dados (5). Para realizar a sua 
análise, a avaliação utiliza os dados de 
uma base de monitorização, além de 
outros elementos contextuais (3). Deste 
modo, encontram-se indicadores do 
progresso e a interpretação dos dados, 
como recomendações para aprimorar 
um programa de monitorização (5). A 
avaliação pode ser aplicada desde as 
ações iniciais de uma iniciativa, até aos 
resultados obtidos (1,2,4).  

Assim, pode-se afirmar que a avaliação e 
a monitorização estão relacionadas, 
sendo que a primeira pode-se fazer valer 
dos dados da monitorização para 
aprofundar a sua análise e medir a 
qualidade ou valor dos resultados obtidos 
(3,6). 

Que aspetos considerar? 

A informação obtida através da monitorização e 
avaliação ajuda na verificação e acompanhamento da 
adequabilidade e desenvolvimento, tanto da 
implementação de uma intervenção, como dos 
resultados obtidos. Portanto, estas informações permitem 
a gestão contínua de programas e planos de cuidados 
(1,2,4). Destaca-se também a relevância dos dados 
obtidos através da monitorização e avaliação, para o 
direcionamento e acompanhamento de processos de 
melhoria contínua da qualidade. Tais processos utilizam 
métodos e estratégias de mudança sistemática, com o 
objetivo de otimizar a experiência dos doentes, o apoio à 
tomada de decisão e os resultados em saúde (7). 

Outro aspeto relevante da monitorização e da avaliação 
é a contribuição para processos de desenvolvimento. 
Para que tal ocorra é necessária a gestão do 
conhecimento que é gerado através dos dados obtidos 
de forma contínua e em conformidade com as normas da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Isso 
significa estruturar as informações produzidas, identificar e 
interpretar as observações e incorporar as aprendizagens 
(5). Destaca-se que é de extrema importância a 
atribuição de carga horária específica para viabilizar a 
participação das equipas nestes processos. 

No âmbito dos cuidados na diabetes, foi possível observar 
uma maior facilidade de implementação de planos 
nacionais de diabetes, devido à disponibilidade de dados 
provenientes de sistemas de monitorização com maior 
grau de desenvolvimento (8). Com dados mais atuais e 
precisos, há um maior suporte para o desenvolvimento de 
serviços e de políticas públicas que informem sobre a 
doença e o desempenho do sistema (8–10).  

Há também a possibilidade da implementação de ações para corrigir eventuais problemas 
identificados a partir das observações do sistema. Uma forma de assegurar a possibilidade 
dessa correção é através da implementação de ciclos de planeamento, que consistem na 
elaboração do plano, na sua realização associada à monitorização, e na sua avaliação, de 
modo a permitir realizar adaptações na sua implementação. 
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No contexto da diabetes, a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de 
Diabetes recomendam, desde 1990, o desenvolvimento e implementação de fontes de 
informação para a gestão de programas nacionais. Essas fontes devem ser utilizadas como 
forma de monitorizar e apoiar a gestão da diabetes (8). Os registos clínicos e os indicadores 
de saúde (e.g., números de hospitalizações) são exemplos de fontes de informação 
relevantes, permitindo a avaliação e a monitorização contínua, para orientar o 
desenvolvimento de políticas em saúde e colocar em evidência a necessidade de mudanças 
(8,11). 
Embora estas fontes de informação sejam importantes, pode haver uma grande dificuldade 
na sua sistematização. Os tipos de fontes de informação entre países, entre os setores público 
e privado e, mesmo entre regiões, são normalmente diferentes (11). Isto leva não só a uma 
dificuldade na integração dos dados, mas também a uma fragmentação nos processos de 
monitorização (8,11). Assim, torna-se difícil a comparação da carga da doença, da qualidade 
do cuidado entre as diferentes áreas geográficas e da avaliação completa do doente e a 
sua monitorização (11,12). Portanto, há uma necessidade de harmonizar a forma com que é 
organizada a entrada (‘input’) e saída (‘output’) dos dados provenientes das diferentes fontes 
de informação, a disponibilizar a em tempo útil e garantir a interoperabilidade dos sistemas 
de informação.  

Outro aspeto a considerar na 
implementação de um sistema de 
monitorização, é o estabelecimento, 
avaliação e padronização dos 
indicadores. Os indicadores são 
variáveis qualitativas ou quantitativas 
que podem permitir um meio simples e 
preciso de medir um resultado e de 
demonstrar mudanças relacionadas 
com a avaliação de intervenções. 
Além disso, têm o potencial de ajudar 
na avaliação do desempenho (13). 
Alguns fatores relacionados com a 
qualidade dos indicadores, são: a 
validade, a aceitabilidade, a 
viabilidade, a confiabilidade, a 
sensibilidade para mudança e o valor 
preditivo (14). Entende-se que tanto a 
perspectiva técnico científica quanto a 
política são importantes na definição 
dos indicadores e, por isso, profissionais 
com experiência em ambas áreas 

devem fazer parte da construção e/ou da seleção de indicadores(5). 

Destaca-se também que a monitorização não deve ser restrita a um nível de cuidados, dado 
que há particularidades em cada um dos níveis de saúde. É também necessária a inclusão 
da informação sobre a articulação da informação entre os diferentes níveis de cuidados. A 
coordenação do cuidado global da diabetes, necessita muitas vezes de uma equipa 
multidisciplinar, que pode envolver mais do que um desses níveis. Assim, a monitorização 
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isolada de um determinado nível de cuidados, sem a compreensão de uma articulação 
integral, pode levar a conclusões erradas ou incompletas baseadas em indicadores 
específicos, ou de outras fontes de informação.  Destaca-se também a necessidade de 
englobar diferentes regiões do país e toda a história clínica do doente (independentemente 
desta se encontrar no setor público ou privado) para se ter uma visão realista dos fenómenos. 

Finalmente, há a considerar que a monitorização apenas tem valor caso os registros sejam 
honestos, transparentes e os dados sejam utilizados. Os dados recolhidos são úteis no 
estabelecimento de medidas de melhoria que podem ser implementadas diante a 
identificação de divergências entre os resultados encontrados e os objetivos e metas 
propostas. Tal divergência também pode levar à conclusão de que as expectativas prévias 
possam ter sido demasiado ambiciosas (6). Caso se tenha o intuito de interpretar o impacto 
do programa ou da política numa determinada população, é importante uma análise da 
situação prévia, para que seja possível atribuir as possíveis mudanças observadas nos 
indicadores de monitorização à nova ação, pois outros fatores não associados a intervenção 
podem também influenciar os indicadores (6). 

Case Study 

Um exemplo de sistema de monitorização e avaliação no contexto da diabetes é o ‘National 
Diabetes Register’ (NDR) da Suécia (15–17). Trata-se de um dos maiores sistemas de registo 
de diabetes no mundo e tem como principal objetivo promover o desenvolvimento do 
cuidado baseado na evidência. Está apoiado em informações atualizadas sobre o 
tratamento, fatores de risco e complicações. O NDR da Suécia contribui para a melhoria da 
qualidade tanto no âmbito dos serviços hospitalares, como nas consultas de cuidados de 
saúde primários (15–17). 

O NDR da Suécia é um instrumento que facilita a monitorização e a disseminação de 
resultados de forma acessível, transparente, comparável e oportuna. Além de ser um 
repositório de informação, é também uma ferramenta orientadora para a melhoria da 
qualidade do cuidado na perspetiva local. Os registos possuem especial enfoque nos 
indicadores de qualidade, no âmbito nacional, ao mesmo tempo que acompanham diversos 
indicadores que são relevantes na esfera local. Além disso, os profissionais de saúde possuem 
acesso rápido aos dados estatísticos das suas atividades e resultados, locais e  nacionais, para 
comparação (15–17). 

Outro aspeto relevante do NDR da Suécia é a promoção à participação ativa dos doentes no 
próprio cuidado. Isso é possível através da monitorização dos dados referentes às interações 
com prestadores de cuidados. Considerando-se que a diabetes envolve em larga escala 
ações de autocuidado e de autogestão, este aspeto do NDR parece ter um potencial positivo 
na gestão da doença (15–17). 

Por fim, destaca-se que são considerados fatores críticos para o sucesso de sistemas como o 
NDR da Suécia o desenvolvimento de sistemas de saúde em que a medição de resultados é 
parte integrante de todo o processo, bem como a formação e o envolvimento de toda a 
equipa para participar na melhoria da qualidade dos cuidados (15–17).  
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A monitorização e avaliação bem-sucedidas podem favorecer informações importantes 
sobre o progresso de concretização de metas e objetivos pré-estabelecidos. Estes podem ser 
negociados e construídos de forma colaborativa, ou definidos unilateralmente através de 
mecanismos de contratualização. A partir dos dados gerados tem-se um retrato da situação 
atual, que pode servir de base para perceber se os resultados estão de acordo com o 
esperado e, através da avaliação, inferir possíveis causas. Isto pode culminar em mudanças 
positivas ou correções necessárias para melhorar e/ou aperfeiçoar programas ou políticas 
nacionais (5).  

Como evidência do impacto de monitorização e avaliação realizado no contexto nacional, 
tem-se o acompanhamento da implementação dos projetos-piloto e das medidas de apoio 
ao cuidador informal para a regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal (18). Neste 
exemplo, a divulgação dos dados recolhidos (qualitativos e quantitativos) foi realizada de 
forma trimestral. A partir desses resultados, foi possível identificar o ponto de situação dos 
indicadores previamente estabelecidos e com a avaliação destes resultados foram obtidas 
informações para determinar os problemas e estabelecer recomendações assim como 
propostas para a regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal em Portugal (19). 

Perspetivas Futuras 

A pandemia de COVID-19 evidenciou as fraquezas dos sistemas de saúde, devido à falta de 

harmonização e dificuldade/complexidade para recolha e partilha de dados agravada pela 
insuficiente gestão de risco, flexibilidade, agilidade e sentido à causa pública por parte de 

profissionais do SNS. Além disso, observou-se fragilidades na capacidade de gerar as 

informações necessárias de forma rápida e eficiente (20). Ademais, destaca-se a baixa 
interação e interoperabilidade entre as múltiplas ferramentas, mesmo dentro dos Cuidados 

de Saúde Primários e dos hospitais. Isso dificultou a coordenação de respostas coletivas para 

fazer face à doença (21). Por isso, acredita-se que há uma necessidade futura de 
desenvolvimento de sistemas de monitorização padronizados e interligados (entre diferentes 

níveis de cuidados, diferentes setores e diferentes zonas pelo país) com uma maior 

capacidade de resposta para ajudar os profissionais de saúde na construção de um cuidado 
centrado nos utentes. Sendo assim, os sistemas de saúde beneficiariam de melhorias 

tecnológicas e no desenvolvimento de ferramentas com melhor desempenho no 
armazenamento e análise de dados (8,11,20). 
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– Literacia geral e educação para a saúde  – 

Definição 
… 

A literacia em saúde é normalmente 
definida como a capacidade de um 
indivíduo obter e traduzir 
conhecimento e informação para 
manter e melhorar a saúde de forma 
adequada ao contexto individual e do 
sistema (1–3). De acordo com o 
‘Centers for Disease Control and 
Prevention’ (CDC), este termo pode 
ser dividido numa perspetiva individual 
ou organizacional, sendo a primeira 
relacionada com a capacidade 
intrínseca do indivíduo e a segunda 
com a capacidade de as instituições 
facilitarem a aquisição da informação 
pelos indivíduos (4,5).  

A educação para a saúde define-se 
como as oportunidades de 
aprendizagem, conscientemente 
construídas, envolvendo alguma 
forma de comunicação projetada 
para melhorar a literacia em saúde, 
incluindo a melhoria do conhecimento 
e o desenvolvimento de capacidades 
de vida conducentes à saúde 
individual e comunitária (6,7). 

Que aspetos considerar? 

Conforme a ‘World Health Organization’ (WHO), a 
literacia em saúde implica o conhecimento, a 
motivação e as competências de cada um, para 
aceder, compreender, avaliar e aplicar informação em 
saúde (8,9). No caso da diabetes, este fator está 
intimamente relacionado com o conhecimento da 
doença e das complicações associadas, com a 
autogestão e o autocuidado e com o controlo glicémico 
(10). 

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se 
representados alguns dos domínios a ter em 
consideração sobre a literacia e educação para a 
saúde. 
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Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar na literacia em geral e 

educação para a saúde (11,12) 

Com base no diagrama apresentado, podemos definir alguns níveis de organização que 
podem ser relevantes considerar na literacia e educação para a saúde, sendo importante 
(13): 

• Desenvolver medidas e políticas a nível organizacional que apoiem a promoção da 
literacia em saúde, através do financiamento de ações de promoção de literacia em 
saúde; 

• Implementar políticas que evidenciem a literacia em saúde no planeamento 
estratégico nacional; 

• Operacionalizar uma estratégia de interoperabilidade entre os diferentes sistemas de 
informação, de forma a cruzar a informação proveniente dos sistemas de apoio à 
decisão clínica com os sistemas de informação para a população em geral. Isto tem 
em vista, além da partilha de informação entre profissionais de saúde e doentes, a 
possibilidade de fornecer informação atualizada sobre o conhecimento gerado na 
diabetes, incluindo questões relacionadas com a autogestão e autocuidado dos 
doentes; 

• Promover a comunicação em saúde entre diferentes intervenientes do sistema de 
cuidado na diabetes, i.e., entre os profissionais de saúde, os doentes, gestores, entre 
outros; 

• Integrar a literacia em saúde na educação, tendo a educação aqui duas dimensões 
diferentes. Por um lado, a educação para a população em geral através da criação 
programas de saúde comunitários, educação para a saúde em escolas e campanhas 
socais. Por outro lado, também inclui a educação pré-graduada, sobretudo de futuros 
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profissionais de saúde, alertando para a sua importância e qual a sua relação com os 
resultados em saúde; 

• Considerar as características dos indivíduos como fatores importantes na translação 
do conhecimento para melhores decisões em saúde, tendo por base não apenas o 
seu grau de escolaridade, mas também determinantes socioeconómicos, culturais e 
sociais. 

Case Studies 

Case-study 
1 
 

… 

Plano 
Nacional 
de Saúde 
(Portugal) 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) de 2015 com extensão até 2020 (14) determinou como 
um dos seus princípios orientadores “capacitar os cidadãos, através de ações de literacia, 
para a autonomia e responsabilização pela sua própria saúde e por um papel mais 
interventivo no funcionamento do Sistema de Saúde, com base no pressuposto da máxima 
responsabilidade e autonomia individual e coletiva (‘empowerment’). A capacitação dos 
cidadãos torna-os mais conscientes das ações promotoras de saúde, bem como dos custos 
em que o sistema de saúde incorre pela utilização dos seus serviços.”. 

Inicialmente denominado de “Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e 
Autocuidados”(15), posteriormente de “Literacia em Saúde e Integração de Cuidados”(16), 
este visa a promoção e proteção da saúde da população bem como contribuir para a 
efetividade e eficiência da prestação de cuidados de saúde, contribuindo para a 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Em concreto, determinou o 
desenvolvimento de um repositório de literacia em saúde e o desenvolvimento de processos 
e instrumentos colaborativos de gestão dos percursos em cuidados de saúde, integrados 
no sistema de informação da saúde, a qualificação dos espaços de atendimento do SNS 
que assegure a adequação dos processos relacionais nesses espaços à boa gestão dos 
percursos das pessoas no SNS e também a promoção da literacia em saúde nesses espaços, 
entre outros(15).  

Alinhado com os objetivos do PNS, o Plano de Ação para a Literacia em Saúde de Portugal 
para 2019-2021 (9), marco importante na definição estratégica de políticas, ações e 
orientações essenciais na promoção da Literacia em Saúde da população portuguesa, 
engloba como medidas estratégicas os seguintes planos: um plano para o acesso e utilização 
de cuidados, um plano integrado para o ciclo de vida, um plano para a gestão da doença 
crónica e promoção do bem-estar e um plano para a avaliação e promoção do 
conhecimento da Literacia em Saúde. A sua concretização visa o aumento sustentado dos 
níveis de Literacia em Saúde, promovendo a autogestão informada dos processos de saúde 
e a melhoria dos níveis de saúde da população portuguesa. Nesse sentido, o Manual de Boas 
Práticas Literacia em Saúde - Capacitação dos Profissionais de Saúde(11) surge como uma 
ferramenta complementar sendo seu objetivo fomentar o desenvolvimento de estratégias de 
interação e de comunicação efetivas por parte dos Profissionais de Saúde, facilitando o 
processo de transmissão de informação, para que as pessoas tenham maior autonomia e 
reflexão crítica nas suas escolhas. 

Case-
study 2 

 
… 

Plano de 
Ação 

para a 
Literacia 

(Portugal) 

Evidência de Impacto 

As condições sociais e socioeconómicas desfavorecidas contribuem para níveis baixos de 
literacia em saúde, sendo que um baixo estatuto socioeconómico e particularmente o nível 
de escolaridade são os determinantes mais importantes. Assim, a literacia em saúde medeia 
a relação entre o estatuto socioeconómico, estado de saúde, qualidade de vida, resultados 
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em saúde, comportamentos de saúde e uso de serviços preventivos. Nesse sentido, aumentar 
o nível de literacia em saúde na população ou tornar os serviços mais acessíveis para pessoas 
com baixo nível de saúde pode ser um meio para alcançar uma maior equidade (17). 

Baixa literacia em saúde tem sido associada a piores resultados em diferentes doenças 
crónicas, bem como hospitalizações mais longas (18). Sendo que no estudo de Backer e 
colaboradores uma inadequada literacia apresentou-se como um fator de risco 
independente para a admissão hospitalar entre idosos com seguros de saúde (19). 

Perspetivas Futuras 

No ‘Healthy People 2030 Health Literacy’ (20) estabelecem-se como objetivos primordiais a 
alcançar:   

• Aumentar a proporção de adultos que relatam que o profissional de saúde lhes pediu 
sempre para descreverem como vão seguir as indicações dadas; 

• Reduzir a proporção de adultos que relatam uma comunicação ineficaz entre o utente 
e o profissional (i.e., ouvir, explicar, tempo, desrespeito); 

• Aumentar a proporção de adultos que relatam que os profissionais de saúde sempre 
os envolverem nas decisões sobre os seus cuidados de saúde, tanto quanto eles 
queriam. 

• Promover a literacia digital, através do desenvolvimento de ferramentas que permitam 
medir a literacia em saúde e que incluam questionários previamente desenvolvidos e 
validados para este efeito, como é o caso do ‘European Health Literacy Survey 
Questionnaire’ (HLS-EU-Q) (21). 

• Futuras investigações que incidam na intervenção em literacia em saúde devem 
concentrar-se em melhorar a qualidade da comunicação de saúde, melhorando as 
competências dos profissionais de saúde nesse âmbito, permitindo que as pessoas 
desenvolvam capacidades transferíveis no acesso, compreensão, análise e aplicação 
de informações de saúde e garantir que a prioridade é proporcional à necessidade, 
alcançando e envolvendo os grupos populacionais que são desproporcionalmente 
afetados pela baixa literacia em saúde(22). 
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– Formação Contínua e Desenvolvimento Profissional – 

Definição 

… 

A formação contínua e o 
desenvolvimento profissional são 
parte integrante da atividade 
dos profissionais de saúde, sendo 

importantes para garantir a 
prestação de cuidados de 
qualidade (1). Assim, a formação 
contínua é definida como toda a 
formação obtida ao longo da 

vida de forma a aumentar o 
conhecimento, competências e 
atitudes dos profissionais de 

saúde, sendo, por norma, 
ministradas por instituições de 
ensino superior (2). Esta atividade 

tem duas principais funções: uma 
primeira de possibilitar manter a 

prática corrente e uma segunda 
de translação do conhecimento 
para a prática clínica diária (3). 

Tendo em conta as complexas 

necessidades dos sistemas de 
saúde, é necessária uma 
constante atualização do 

conhecimento e das 
competências dos profissionais 

de saúde, por forma a dar 
resposta às mesmas (4). Assim, 
este passo é designado por 

desenvolvimento profissional 
contínuo, sendo definido como a 
aquisição de novas 

competências e conhecimento 
por parte dos profissionais de 
saúde, de forma que o possam 

colocar em prática na sua 
atividade diária (5). 

Que aspetos considerar? 

No contexto da diabetes, a formação contínua e o 
desenvolvimento profissional assumem especial relevância na 

capacidade de os profissionais de saúde darem resposta às 

complexidades da gestão da doença e das suas complicações, 
sendo importante estarem em constante atualização no que 

concerne à prevenção, diagnóstico e tratamento da diabetes. 

Deste modo, facilita-se a capacidade de fornecer as melhores 
práticas baseadas na melhor evidência, cuidados eficazes e 

permite a educação dos doentes e/ou seus cuidadores, para 
autogestão da doença (5–7). 

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se representados 

alguns dos domínios a ter em consideração sobre a formação 

contínua e o desenvolvimento profissional. Neste diagrama é 
possível encontrar os diferentes domínios com relevância para 

ambos os conceitos, bem como os diferentes intervenientes que 
devem ser considerados para cada um dos domínios. 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
no desenvolvimento da formação contínua e profissional. (8)  
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Do ponto de vista do decisor político e de quem gere, é importante considerar: 

• A definição e divulgação das necessidades locais, regionais, nacionais e mesmo 
internacionais relativamente aos cuidados na diabetes, de forma que seja possível 
estabelecer programas educativos e de desenvolvimento profissional atuais e 
centrados nas agendas definidas; 

• A atualização dos serviços prestados nos cuidados à pessoa que vivem com diabetes, 
tendo em conta as melhores práticas disponíveis e divulgando-as pelos profissionais de 
saúde para a sua atualização contínua; 

• O trabalho interdisciplinar com outros órgãos não governamentais (e.g., ordens 
profissionais, sociedades científicas e profissionais), possibilitando a creditação e 
regulação das diferentes profissões de saúde, incluindo a sua atualização (educação 
contínua) e a aquisição de novas competências (desenvolvimento profissional), bem 
como a monitorização do impacto das intervenções educativas, sobretudo em 
ganhos de saúde para o doente diabético; 

• A acreditação das intervenções educacionais de forma a possibilitar a aquisição de 
conhecimento e competências ministrados por entidades reconhecidas e capazes 
para tal (e.g., academia), tendo por base a transmissão das boas práticas em 
cuidados ao doente com diabetes; 

Do ponto de vista do profissional de saúde, é importante considerar: 

• A existência de formações interdisciplinares na área da diabetes, de forma a garantir 
maior colaboração entre os diferentes intervenientes, com relevância no cuidado à 
pessoa que vive com diabetes; 

• A construção de um plano de formação de uma forma mais criteriosa, de modo a 
selecionar as áreas em que realmente necessita de adquirir mais conhecimentos; 

• A frequência em eventos científicos, como congressos, que são essenciais para 
divulgar e disseminar a inovação, e que devem também espelhar a prática clínica 
atual, abordando a qualidade clínica, as boas práticas e apoiando a atividade dos 
profissionais de saúde (por exemplo, ‘workshops’, grupos de trabalho, entre outros). 

• A possibilidade de financiamento de programas educativos por parte das instituições 
que os ministram ou mesmo por intermédio de fundos das entidades empregadoras, 
de forma a garantir que os seus profissionais de saúde se mantêm atualizados à luz das 
boas práticas atuais na diabetes; 

• A creditação como fator importante para a prática da profissão, tendo em 
consideração as necessidades formativas do profissional, incluindo a aquisição de 
novas competências; 



Governação na Diabetes 
B. Nos Profissionais de Saúde 

Formação Contínua e  
Desenvolvimento Profissional 

 

76 

• O fácil acesso aos conteúdos formativos ministrados pelas sociedades profissionais e 
científicas, sobretudo às conferências, ‘newsletters’, ‘podcasts’, ‘webinars’ e 
‘workshops’. 

Case Studies 
Desde 2002, a Federação Internacional de Diabetes (do inglês, ‘International 
Diabetes Federation’ – IDF) tem facilitado o desenvolvimento de currículos, normas, 
módulos de educação para a diabetes, materiais didáticos por especialistas em 
diabetes que poderiam ser utilizados por todos os membros da IDF (9). A Associação 
Americana de Educadores de Diabetes (AADE) desenvolveu, em 2009, uma 
orientação e uma norma para fornecer ferramentas de educadores de diabetes e 
formação para capacitar pessoas com diabetes (10). Além disso, foram 
desenvolvidas formações de profissionais de saúde, no Reino Unido, na linha do 
"Quadro de Qualidade para a entrega da Educação e Aprendizagem ao sector da 
Saúde" da Academia Nacional de Competências (11). 

Case-study 1 

… 

Reino Unido e 
Estados Unidos 

da América 

Case-study 2 

… 

Serviço 
Virtual de 
Gestão da 

Glicose 

Nos Estados Unidos da América, um grupo de endocrinologistas da Universidade da 
Califórnia em São Francisco (UCSF) implementou um novo Serviço Virtual de Gestão da 
Glicose (SGGv) (12) para melhorar o controlo glicémico do doente. Todas as manhãs, é 
gerado um relatório que identifica todos os doentes hospitalizados na UCSF com 
medições de glicose superiores a 225mg/dl. Um endocrinologista revê o registo médico 
eletrónico de cada doente identificado e escreve uma nota no SGGv com as suas 
recomendações de dosagem de insulina. Todas estas notas ficam acessíveis aos restantes 
profissionais de saúde, sendo especialmente relevante para os internos de diferentes 
especialidades, possibilitando-lhes um momento de aprendizagem contínua sobre a 
gestão do controlo glicémico nos doentes internados. 

Evidência de Impacto 

Serviço Virtual de Gestão da Glicose 

Foi avaliado o valor deste serviço como uma ferramenta educativa para os médicos (13), 
tendo incidido, especificamente, sobre o impacto na forma como os internos abordam os 
doentes com diabetes, se as recomendações do SGGv tiveram impacto nas futuras 
estratégias de gestão, e se consideraram que as notas do SGGv eram uma ferramenta 
educativa útil. O SGGv não só melhorou o controlo glicémico no doente, como também serviu 
como uma valiosa ferramenta de educação médica, ajudando na capacidade de tomar 
decisões relativamente aos cuidados das pessoas que vivem com diabetes. As notas SGGv 
serviram como uma "formação no momento", preenchendo lacunas de conhecimento em 
tempo real e ajudando os residentes a aplicar diretamente esse conhecimento nos cuidados 
diários dos doentes. 

Outros estudos 

O impacto do DPC tem sido investigado quer na melhoria dos cuidados dos indivíduos com 
diabetes, quer nas competências dos profissionais de saúde. Por exemplo, Crenshaw et al. 
exploraram a ligação entre a participação de educação médica contínua online e os níveis 
de HbA1c dos seus doentes. Foi avaliado o número total de páginas visualizadas no curso para 
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melhorar os cuidados com a diabetes e a sua correlação com os níveis de HbA1c. À medida 
que o número total de páginas visualizadas diminuiu, também o controlo de HbA1c baixou, 
enquanto que com um aumento de 10% na proporção de doentes com HbA1c controlado, 
os médicos viram 1,13 vezes mais páginas (95% CI: 1,02-1,26, P = 0,02) (14). Beckman et al. (15) 
avaliaram a eficácia de um curso de DPC interprofissional (bianual, 3 dias) sobre cuidados 
globais de diabetes.  A maioria dos participantes (63%) reportaram a implementação total ou 
parcial do seu projeto original de ‘guidelines’ para a prática clínica desenvolvido no curso, e 
89% reportaram melhorias associadas à participação no curso (e.g., melhor cooperação 
multidisciplinar e rastreios de rotina). Os inquéritos pós-curso, revelaram melhorias significativas 
no conhecimento, nas competências para realização do exame ao pé e na demonstração 
aos doentes de como utilizar os medidores de glicose.  

Perspetivas Futuras 
Existem estratégias atuais e futuras para a formação contínua e desenvolvimento profissional 
que têm muitas vantagens e estão a ganhar popularidade, devido à sua conveniência, 
facilidade de utilização, eficiência temporal, potencial para grandes audiências e obtenção 
de baixos investimentos. No entanto, há pouca evidência científica sobre a eficácia destes 
novos formatos. Para tal é necessário o investimento de recursos na exploração, 
desenvolvimento e validação destas novas estratégias educativas que vão ao encontro das 
necessidades das práticas atuais de cuidados de saúde (16). 

Algumas estratégias práticas importantes (17): 

• Os programas de DPC devem combinar abordagens formais e informais de aprendizagem; 

• O ‘e-learning’ deve ser adotado mais amplamente (aumenta a acessibilidade); 

• custosos custos devem entrar em linha (para a organização e participantes) na fase de 
conceção; 

A formação contínua e o desenvolvimento profissional ministrado à distância (baseada na 
tecnologia) deve (18): 

• Identificar necessidades educativas claras e prioritárias para os alunos, para a construção 
de um currículo de DPC (avaliação das necessidades); 

• Identificar e aplicar as soluções tecnológicas adequadas para responder às necessidades 
educativas identificadas; 

• Assegurar a prontidão de infraestruturas (acessibilidade) e recursos humanos (apoio 
informático); 

• Assegurar a literacia tecnológica de todos os alunos; 

• Assegurar que todas as intervenções educativas se baseiem em teorias educacionais sólidas 
ou enquadramentos conceptuais; 
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• Envolver as sociedades profissionais nacionais para conceber, apoiar e manter 
cursos/programas de DPC regulamentados; 

• Assegurar periodicamente a avaliação e monitorização do desempenho (de 3 a 5 anos) 
para manter a qualidade e relevância; 

• Desenvolver programas de certificação e recertificação de profissionais de saúde, 
adequados às suas funções e responsabilidades na área da diabetes, através de processos 
de avaliação e formação. 
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– Indicadores e Sistemas de Melhoria Contínua da Qualidade – 

Definição 

… 

Os indicadores de medição do 
desempenho e de resultados 
permitem medir a qualidade dos 
cuidados e dos serviços. Esta 
avaliação por parte das organizações 
de saúde (ex. hospitais e cuidados de 
saúde primários) pode ser feita através 
de indicadores de qualidade 
mensuráveis e baseados em 
evidência (1). A informação pode ser 
referente à estrutura (atributos da 
instalação onde é prestado o 
atendimento), aos processos (as 
atividades realizadas na prestação da 
assistência ao doente) ou aos 
resultados/desfechos (efeito da 
assistência na saúde do doente ou de 
populações) (1). 

Que aspetos considerar? 

A importância dos indicadores é dada pelo facto de 
permitirem sinalizar oportunidades de melhoria e controlar o 
cumprimento das melhores práticas clínicas existentes, 
através de parâmetros quantitativos (planeamento, 
organização, clínica) visando melhores processos e 
resultados (2,3). 

O ‘benchmarking’ (processo de comparação do 
desempenho/resultados entre duas ou mais organizações 
semelhantes) e a avaliação externa (acreditação), são as 
ferramentas estratégicas mais comuns de avaliação da 
qualidade nos serviços de saúde (4,5).  

A acreditação refere-se à avaliação externa por pares que 
avaliam o cumprimento de uma organização de cuidados 
de saúde em relação às normas de desempenho pré-
definidas. É supervisionado por várias entidades 
governamentais e não governamentais, utilizando 
diferentes modalidades de forma voluntária ou obrigatória 
(6). 

Com a finalidade de promover a qualidade em saúde, os hospitais e os cuidados de saúde 
primários implementam ciclos de melhoria contínua da qualidade, com base na avaliação 
sistemática da prestação dos cuidados. A OMS sugere que o processo de construção de uma 
estratégia para a qualidade é cíclico e deve incluir as categorias: análise, estratégia e 
implementação (7). 

A figura 1(8–10) ilustra os quadros conceptuais propostos por diferentes organizações de 
saúde, sociais e políticas para a definição dos domínios de desempenho da qualidade dos 
cuidados de saúde que é uma dimensão central na avaliação do desempenho dos sistemas 
de saúde. 

A Comissão Europeia (11) e a Agência para a Investigação e Qualidade dos Cuidados de 
Saúde (12) dos EUA aplicam uma série de indicadores de saúde baseados em dados fiáveis 
e comparáveis, que são essenciais para definir estratégias e políticas destinadas a melhorar a 
saúde da população e para acompanhar a respetiva execução. 

O desenvolvimento e seleção de indicadores devem satisfazer os requisitos de utilização, tais 
como validade, fiabilidade, relevância, pertinência, aplicabilidade, disponibilidade de 
dados, enviesamento mínimo e, além disso, ter por base a melhor evidência disponível (3).  
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Figura 1 – Domínios de desempenho da qualidade 
dos cuidados de saúde 

 

Case Studies 

Em Portugal (13), o primeiro programa de acreditação (piloto) começou em 1998 
com o suporte técnico do Reino Unido financiamento pelo Ministério da Saúde (14). 
Portugal encontra-se entre os países que apresentam uma preocupação na 
implementação de sistemas de avaliação da saúde, nomeadamente a nível de 
criação de incentivos, ou através de indicadores de processo e resultados, através 
do ‘Benchmarking’ (que inclui as dimensões acesso, desempenho assistencial, 
produtividade, económico-financeira, segurança, volume e utilização) e do Sistema 
Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS) desenvolvido pela Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS). 

Case-study 1 

… 

Portugal 

Case-study 2 
… 

OCDE 

A OCDE (15) lançou em 2015 o Projeto de Performance Hospitalar para avaliar 
o desempenho hospitalar entre países e reforçar as comparações 
internacionais. O projeto baseou-se em iniciativas internacionais como a 
Colaboração Europeia para a Otimização dos Cuidados de Saúde (ECHO) (16) 
e os projetos ‘euroHOPE’ e expandiu estas abordagens para todos os países da 
OCDE. 

Após dois anos de trabalho metodológico, foram recolhidas as taxas de 
mortalidade hospitalar ajustadas por enfarte agudo do miocárdio em 30 dias 
para mais de 3.000 hospitais em 12 países membros da OCDE para os anos de 
2013 a 2015. 

O âmbito e a escala desta recolha de dados são inovadores, sendo a primeira 
vez que os dados de desempenho a nível hospitalar foram coligidos e 
comparados em todos os países da OCDE na América, Europa e Ásia. Os 
resultados foram publicados no Relatório da OCDE ‘Health at a Glance 2021’: 
Indicadores OCDE (17). 
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Evidência de Impacto 

Espera-se que a participação em processos de acreditação e/ou ‘benchmarking’, que 
implicam reflexões e potenciais mudanças físicas e funcionais, leve à progressiva obtenção 
de melhores resultados finais (18,19). No entanto, a literatura apresenta uma visão complexa 
e inconsistente do seu impacto (20,21). Os resultados de uma revisão sistemática recente 
indicam um efeito positivo consistente da acreditação hospitalar na cultura da segurança, 
medidas de desempenho relacionadas com o processo, eficiência e duração da 
hospitalização. No entanto, a satisfação dos profissionais de saúde, a satisfação e a 
experiência do doente e a taxa de internamento hospitalar de 30 dias não demonstraram 
associação com a acreditação (22). 

Perspetivas Futuras 

O trabalho realizado nesta área revela a necessidade de investigação no que diz respeito aos 
indicadores de qualidade, havendo uma grande oportunidade para novos estudos testarem 
a aceitabilidade, viabilidade, fiabilidade, ferramentas de comparação e validade dos 
indicadores. 

É ainda importante que se identifiquem os problemas associados à sua implementação, em 
particular nos cuidados de saúde primários, havendo a necessidade de se desenvolverem e 
implementarem sistemas de registo adequados. 

Finalmente, a maioria dos estudos que analisaram a relação entre a aplicação de sistemas 
de melhoria contínua da qualidade e de acreditação, apresenta limitações, sendo 
importante aumentar o número de intervenções e estudos prospetivos de elevada qualidade 
metodológica. 
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– Articulação e Trabalho Inter e Multidisciplinar – 

Definição 
… 

Os termos “interdisciplinar” e “multidisciplinar” 
ainda que usados frequentemente como 
sinónimos, têm significados e contribuições 
diferentes para os cuidados de saúde. 

O trabalho interdisciplinar refere-se à integração 
do cuidado de saúde prestado por diferentes 
profissionais de áreas distintas, incluindo o doente, 
definindo objetivos comuns e consensuais entre 
todos. 

O trabalho multidisciplinar representa a 
colaboração entre diferentes profissionais, mas 
cujos objetivos do cuidado ao doente são 
definidos individualmente por cada área, 
limitando-se à discussão dos casos (1–5). Se 
pensarmos nos cuidados de saúde como um 
continuum, o trabalho multidisciplinar surge antes 
do trabalho interdisciplinar, ou seja, deixa de existir 
um trabalho independente dos intervenientes 
envolvidos e passa a ser um cuidado integrado 
com objetivos comuns (6). 

Que aspetos considerar? 

Ao longo dos últimos 40 anos, o cuidado da 
pessoa que vive com diabetes passou de uma 
abordagem centrada na doença para uma 
abordagem mais centrada no doente, onde o 
trabalho inter e multidisciplinar tem atualmente 
um papel fundamental na gestão destes doentes 
e na melhoria dos seus resultados em saúde (7). 
Para se perceber melhor esta questão é 
importante relembrar que o cuidado ao doente 
com diabetes pressupõe não só o controlo 
glicémico (e.g., HbA1c, glicémia em jejum), mas 
também a prevenção de complicações macro 
(e.g., AVC, AEM, DAP) e microvasculares (e.g., 
retinopatia, nefropatia, neuropatia), tendo estas 
componentes a necessidade de inclusão de 
especialistas de diferentes áreas (8).  

O diagrama conceptual a seguir apresentado 
(Figura 1) representa os aspetos a considerar para 
a promoção do trabalho inter e multidisciplinar. 

 

 
Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar no trabalho inter e 

multidisciplinar 
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Assim, é importante considerar como domínios do trabalho inter e multidisciplinar: as 
infraestruturas, as equipas, a comunicação e as características individuais dos diferentes 
intervenientes (e.g., profissionais de saúde, doentes) (1–3,9). Outros aspetos importantes a 
considerar neste âmbito é como se articulam os cuidados prestados às pessoas que vivem 
com diabetes. Existem diferentes níveis de articulação dos cuidados que permitem a 
integração destes conceitos de inter e multidisciplinaridade: a) articulação horizontal, ou seja, 
dentro de um mesmo nível de cuidados (e.g., cuidados de saúde primários – CSP, hospitais); 
e b) articulação vertical, ou seja, realizada entre especialistas hospitalares e os CSP. Outro 
aspeto importante é a articulação na passagem entre os diferentes níveis de cuidados, ou 
seja, por exemplo, quando um doente transita dos CSP para ser internado numa instituição 
hospitalar. Em todos estes pontos é importante considerar o modelo conceptual para 
promoção do trabalho inter e multidisciplinar (10). 

Da perspetiva de quem gere ou de quem está responsável por criar as condições necessárias 
ao trabalho inter e multidisciplinar é importante considerar como pontos-chave: 

• As infraestruturas, ou seja, a necessidade de criar um ambiente com os recursos, quer 
humanos, quer tecnológicos, que permitam uma melhor articulação entre os diferentes 
profissionais que trabalham dentro da mesma organização, mas também que 
permita/otimize a comunicação entre especialistas num determinado nível de 
cuidados (e.g., hospitais) e os CSP; 

Da perspetiva dos profissionais de saúde é importante considerar como pontos-chave: 

• As equipas, ou seja, a necessidade de criação de equipas inter e multidisciplinares com 
diferentes valências e assentes numa formação contínua que permita prestar um 
melhor cuidado às pessoas que vivem com diabetes; 

• A comunicação, ou seja, a necessidade de otimizar os canais de comunicação já 
existentes, mas também criar novos que permitam maior colaboração e articulação 
entre os diferentes níveis de cuidados de saúde (e.g., CSP e hospitais) ou mesmo na 
transição do doente pelos diferentes locais de saúde.  

Case Studies 

Existem alguns exemplos de como as equipas interdisciplinares podem de facto melhorar o 
cuidado ao doente com diabetes. Encontram-se descritos na literatura alguns casos de 
sucesso nos Estados Unidos da América (EUA), no Reino Unido, no México e em Hong Kong (7). 

De uma forma sumária, o estudo de caso do Reino Unido, designado “O papel dos cuidados 
de saúde primários num modelo integrativo de seguimento de doentes com diabetes”, consistiu 
numa iniciativa designada “The super six”, implementada em 2011, onde ao invés das pessoas 
que vivem com diabetes serem seguidos exclusivamente pelos especialistas em clínicas de 
referência, foram transitados para os CSP todos os doentes com diabetes controlados ou com 
menos complicações, ficando apenas ao encargo dos especialistas os ‘super six’ (e.g., doentes 
com diabetes que utilizem bombas de insulina, doentes dialisados, doentes que requerem 

Case-
Study 1 

…  

Reino 
Unido 
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cuidados para o pé diabético, adolescentes ou doentes com diabetes tipo 1 ou doentes 
internados). Deste modo, permitiu-se criar um canal de comunicação entre os CSP e as clínicas 
especializadas, no cuidado e seguimento dos doentes com diabetes, fomentando a criação 
de uma equipa interdisciplinar e uma maior articulação vertical dos cuidados prestados aos 
doentes com diabetes, com visitas anuais ou semestrais dos especialistas aos CSP. Esta iniciativa 
foi levada a cabo na região de Portsmouth, tendo-se mantido até a atualidade (7,11,12). 

Case-Study 
2 
… 

Hong Kong 

Similarmente, em Hong Kong, em 2009, foi implementado o modelo RAMP-DM 
(‘Multidisciplinary Risk Assessment and Management Programme in Diabetes’), que consistiu 
na estratificação do risco e educação das pessoas que vivem com diabetes ao nível dos 
cuidados de saúde primários, através da sua integração numa equipa interdisciplinar. 
Consoante o nível de risco em que se encontram, as pessoas que vivem com diabetes 
tiveram diferentes tipos de abordagens, sendo transversal a todos a inclusão numa equipa 
interdisciplinar, ou seja, serem vistos e discutidos quer por enfermeiros especialistas em 
diabetes, quer por médicos de família ou por especialistas de diferentes áreas de atuação 
na diabetes (7,13,14). Outras iniciativas foram igualmente implementadas em diferentes 
regiões do globo como, por exemplo, nos EUA e no México, tendo focado a colaboração 
entre diferentes intervenientes dos cuidados de saúde (e.g., médicos de família, 
endocrinologias, enfermeiros especializados no cuidado à pessoa que vive com diabetes, 
farmacêuticos, podologistas) (7,15–18).  

Um exemplo nacional da existência de equipas de trabalho multidisciplinar é a Clínica 
Diabetológica da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) que conta 
com a colaboração de endocrinologistas, nutricionistas, oftalmologistas, cardiologistas, 
nefrologistas, entre outros. O plano de cuidados é posteriormente articulado com o 
médico assistente da pessoa. Em dezembro de 2020, organizaram um ‘webinar’ 
intitulado “As equipas multidisciplinares e as teleconsultas para a população com 
diabetes”, que foi prestado aos pais e cuidadores de crianças e jovens com diabetes. 

Case-Study 3 
… 

APDP 

Case-Study 
4 
… 

CHTV e 
Hospital 
Lusíadas 
do Porto 

Outro exemplo, foi a criação de uma equipa multidisciplinar no Centro Hospitalar Tondela-
Viseu (CHTV), em que uma equipa composta por uma enfermeira, um nutricionista, um 
cardiopneumologista, um cirurgião vascular e uma internista se deslocam aos CSP para 
permitirem ao doente uma maior acessibilidade a cuidados diferenciados, de forma que 
recorram apenas em caso de urgência ao hospital (20,21). Por fim, outro exemplo disponível, 
foi a criação do Centro Multidisciplinar da Diabetes, no Hospital Lusíadas Porto, onde o 
doente é seguido por profissionais da área de Medicina Interna, Endocrinologia, 
Enfermagem, Podologia e Nutrição (22). 

Evidência de Impacto 

As iniciativas descritas anteriormente, nomeadamente provenientes do Reino Unido e de 
Hong Kong, têm demonstrado uma melhoria em diversos resultados clínicos. Em Hong Kong, a 
iniciativa RAMP-DM, demonstrou, ao fim de 12 meses de seguimento dos doentes, uma menor 
incidência de eventos cardiovasculares, baixa do valor da HbA1c, da pressão arterial e do 
risco cardiovascular estimado a 10 anos (quer ao nível do risco CV total, quer relativamente 
ao risco de doença coronária ou acidente vascular cerebral – AVC) (13,14). No Reino Unido, 
a iniciativa “The Super Six”, demonstrou, que ao fim de 5 anos de implementação, foram 
evitadas algumas complicações agudas relacionadas com o mau controlo da diabetes (e.g., 
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admissões por cetoacidose diabética, hipoglicémias ou estados hiperosmolares 
hiperglicémicos), com impacto nos custos associados a estas complicações (12). Além disso, 
um dos pontos de maior sucesso deste modelo foi ter a mesma equipa envolvida quer nos 
CSP, quer a nível hospitalar, tendo-se tornado a ponte entre os diferentes prestadores de 
cuidados de saúde. O sucesso também esteve dependente dos especialistas interiorizarem o 
conceito de não ter uma consulta presencial com cada doente, mas apoiar o conceito de 
cuidados prestados na comunidade por médicos de família em colaboração com especialistas (12). 

Perspetivas Futuras 

• Desafiar os profissionais de saúde a colaborar de forma inter ou multidisciplinar, podendo 
passar quer pela formação pós-graduada integrada (como é feita, por exemplo, para os 
cuidados paliativos ou para a formação em emergência médica), quer pela estimulação 
deste tópico na formação pré-graduada dos diferentes cursos da área da saúde (23,24).  

• Necessidade de criação de canais de comunicação, quer numa vertente de articulação 
vertical e/ou horizontal, com reuniões periódicas ou mesmo trabalhos nas mesmas 
instalações para fomentar esta intercolaboração (7,8,12,13,25).  

• Nas regiões com dificuldade de acesso a resposta multidisciplinar, seria vantajoso a 
criação de centros de resposta integrada ou a deslocação de profissionais de saúde 
(médicos, enfermeiros, nutricionistas, entre outros) dedicados à área da diabetes, por 
forma a atuar na prevenção, minimização dos riscos e/ou das complicações e instituição 
de tratamento, quando necessário. 

§ Possibilidade de centralização dos dados de saúde com acesso igual aos diferentes 
intervenientes de forma a criar registos únicos, permitindo a criação de planos de cuidados 
integrados, de forma a transitar de uma perspetiva multidisciplinar para uma perspetiva 
mais interdisciplinar. 

§ Diminuição da não comparência dos doentes nos compromissos relacionados com a 
saúde para evitar o absentismo laboral. A capacidade de integrar e condensar as 
necessidades de atendimento num curto espaço de tempo (como no caso do modelo 
One-Day-Clinic, que consiste na realização de todas as análises, consultas e exames 
necessários num só dia) permitirá um maior acesso e conveniência aos doentes, e, 
consequentemente, o impacto no horário laboral para os doentes e seus acompanhantes 
é menor. Adicionalmente, seria vantajoso que a sociedade e as entidades empregadoras 
incentivassem os doentes a comparecer/realizar nas consultas. 
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– Sociedades Científicas – 

Definição 
… 

As sociedades científicas são tradicionalmente definidas 
como organizações ou associações voluntárias que 
integram diferentes membros (e.g., investigadores, 
especialistas) de uma determinada área científica, 
permitindo a sua interação e servindo os seus interesses 
(1,2). Estas sociedades podem ter uma abrangência 
regional, nacional ou internacional (2). 

Contudo, este termo é, por vezes, confundido com o termo 
“sociedades profissionais” e, por isso, é importante fazer a 
sua distinção: as sociedades profissionais são organizações 
desenvolvidas para o exercício de uma atividade 
profissional, sendo os membros integrantes pessoas 
singulares e profissionais dessa atividade (3). 

Que aspetos considerar? 

No presente diagrama (Figura 1) 

encontram-se representados alguns dos 

domínios a ter em consideração sobre o 

papel das sociedades científicas, por 

exemplo, quer na comunicação e 

disseminação da ciência, quer na 

translação do conhecimento ou mesmo na 

construção de documentos orientadores 

(e.g., ‘guidelines’) a serem utilizados na 

prática clínica (6–12). 

 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar nas sociedades científicas 

Do ponto de vista de quem gere/decide sobre os cuidados a prestar às pessoas que vivem 
com diabetes, é importante considerar: 

• A importância do conhecimento gerado, disseminado e comunicado pelos membros 
ou grupos de trabalho específicos em diferentes tópicos da área da diabetes (e.g., grupos de 
trabalho sobre diabetes gestacional, grupos de trabalho sobre diabetes nos cuidados de 
saúde primários) para a definição de políticas de saúde sustentáveis na área da diabetes; 
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• O desenvolvimento de NOCs do cuidado do doente com diabetes que contribua para 
melhorar a prática clínica dos profissionais de saúde envolvidos na gestão desta doença; 

• Mais oportunidades de financiamento geradas por fundos nacionais ou internacionais; 

Do ponto de vista dos profissionais de saúde e investigadores, é importante considerar: 

• As oportunidades de financiamento que estas sociedades científicas podem oferecer, 
fomentando a colaboração inter e multidisciplinar numa perspetiva nacional ou mesmo 
internacional (e.g., através de reuniões científicas anuais, publicação de oportunidades de 
financiamento); 

• O desenvolvimento de carreiras científicas na área da diabetes, por intermédio da inclusão 
dos membros mais jovens da sociedade científica, em grupos de estudo específicos; 

• O desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais de saúde, através de cursos de 
atualização contínua (com creditação por sociedades profissionais) webinars, sessões clínicas 
ou mesmo podcasts que promovam uma atualização contínua do conhecimento na área do 
cuidado à pessoa que vive com diabetes. Além disso, a oportunidade de realização de 
estágios é igualmente uma mais-valia no desenvolvimento profissional; 

• A atribuição de prémios de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, fomentando não 
só o desenvolvimento da carreira dos investigadores, mas premiando o trabalho conjunto de 
equipas de profissionais de saúde integrados nestas sociedades. 

Case Studies 

A ADA é uma organização desenvolvida nos Estados Unidos da América (EUA) que 
assenta numa ‘network’ entre diferentes intervenientes do cuidado na diabetes, 
incluindo doentes, cuidadores ou familiares, profissionais de saúde e investigadores 
na área da diabetes. Deste modo, pretende - ao nível do doente - empoderá-lo 
com informação pertinente sobre a doença, as suas complicações, prevenção e 
os seus direitos, utilizando campanhas de sensibilização e materiais educativos, 
entre outros.  

Já ao nível do profissional de saúde e investigador, permite o financiamento de 
projetos de investigação, o desenvolvimento profissional contínuo, a divulgação de 
oportunidades de carreira na área da diabetes e a colaboração inter e 
multidisciplinar (e.g., reuniões anuais, grupos de estudo) (13).  

A inovação desta sociedade científica prende-se com a amplitude de atuação, 
envolvendo desde os investigadores de ciência básica até aos profissionais de 
saúde que prestam o cuidado aos doentes, e ao próprio indivíduo e comunidade 
que vive com diabetes. 

 
Case-Study 1 

…  

American 
Diabetes 

Association 
(ADA) 
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Case-Study 2 
… 

Associação 
Protetora dos 
Diabéticos de 

Portugal 
(APDP) 

A nível nacional, um dos exemplos que melhor poderia representar a inovação 
demonstrada pela ADA, seria a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP), que além de prestar os cuidados às pessoas que vivem com diabetes, também 
apresenta uma forte componente de investigação e translação do conhecimento 
(14). Deste modo, poderia ser uma excelente plataforma para aplicar o modelo 
apresentado anteriormente.   

Evidência de Impacto 

A ADA tem demonstrado impacto na melhoria dos cuidados de saúde prestados às pessoas 
que vivem com diabetes por intermédio de diferentes iniciativas e com especial enfoque em 
diferentes intervenientes desta cadeia. Um dos exemplos ao nível dos doentes/cuidadores, 
prende-se com a criação de um diretório de suporte ao cuidado do doente diabético, onde 
são disponibilizados programas de apoio comparticipados (com o intuito de melhorar o 
conhecimento relacionado com a doença, as competências no autocuidado e os resultados 
em saúde), tendo sido selecionados por um grupo de trabalho específico e dando enfoque 
à importância das sociedades científicas em selecionar e fornecer a melhor evidência em 
saúde à comunidade que vive com diabetes. Todos os programas selecionados 
demonstraram ser uma mais-valia, quer por intermédio de publicações em revistas ‘peer-
review’, quer por avaliação de resultados ou relatórios (cumprindo os critérios definidos pela 
ADA para programas de suporte e estando alinhados com os padrões de cuidados definidos 
a nível nacional), podendo os doentes ter acesso aos locais onde são prestadas estas 
intervenções (15). A organização da ADA torna-a um case-study especial, na medida em que 
permite um trabalho complexo e multidimensional, fornecendo importantes resultados para 
os investigadores (e.g., financiamento, oportunidades de carreira, colaborações), para os 
profissionais de saúde (e.g., formação contínua, creditação profissional, estágios profissionais), 
para os decisores políticos (e.g., documentos orientadores, estudos de investigação clínica e 
epidemiológica) e para os doentes (como ilustrado anteriormente). 

Perspetivas Futuras 

§ Apostar na coprodução de eventos científicos entre sociedades científicas e 
doentes/associações de doentes, fomentando uma maior priorização das 
necessidades diárias dos doentes na investigação. Em 2019, foi criado o ‘Patient-
Centred Outcomes Research Institute (PCORI)’ com o objetivo de envolver os doentes 
na análise de propostas de investigação e na comunicação em eventos científicos (16–
18); 

§ A criação de sociedades de doentes como, por exemplo, a ‘European Patients Forum’, 
pode ser uma mais-valia, apostando em colaborações entre estas organizações e as 
sociedades científicas, quer para uma maior representatividade do doente na esfera 
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da ciência, mas também para promover resultados ao nível da melhoria dos cuidados 
de saúde ao doente com diabetes (19); 

§ A criação de observatórios, dentro da estrutura da sociedade científica, seria uma 
mais-valia não só na maximização da comunicação do conhecimento adquirido pelos 
diferentes estudos conduzidos, mas também pela gestão do desenvolvimento 
profissional. 
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– Grupos de Estudo e Investigação – 

Definição 
… 

O termo investigação é definido como 
um processo sistematizado que inclui o 
desenvolvimento de um plano para 
recolha, interpretação e análise de 
dados de forma a dar resposta a um 
problema, contribuindo, não só, para 
aumentar o conhecimento da 
comunidade científica, mas para a 
implementação de ideias na prática 
diária.  

Este termo é vasto e inclui vários outros 
mais específicos e com maior relevância 
na área da diabetes como, por exemplo, 
investigação clínica e epidemiológica. 
Assim, este último termo é definido como 
investigação aplicada ao ser humano, 
com o intuito de melhorar os cuidados de 
saúde prestados aos doentes, 
caracterizando a distribuição dos 
determinantes em saúde, avaliando o 
impacto de intervenções dirigidas às 
populações ou medindo a efetividade e 
segurança das terapêuticas inovadoras 
disponíveis (1). 

Que aspetos considerar? 
A importância deste tema centra-se na necessidade 
crescente de minimizar as incertezas na evidência sobre 
as causas, prevenção e tratamento da diabetes, 
tornando o conhecimento atual mais transparente e 
apoiado nas necessidades do doente (2). Sendo uma 
doença multifatorial, a investigação clínica e 
epidemiológica torna-se fundamental para dar resposta 
às incertezas ou ao gap de conhecimento identificado, 
aliando a definição de uma agenda prioritária e as 
condições para o desenvolvimento da mesma (3).  

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se 
representados alguns dos domínios a ter em 
consideração para a promoção da investigação clínica 
e epidemiológica. É importante ter em conta: a) a 
agenda de investigação; b) as motivações dos 
profissionais de saúde e dos investigadores; c) as 
condições que podem ser divididas em condições de 
processo, estruturais e económicas; e d) o impacto, que 
foca essencialmente a capacidade de translação do 
conhecimento para a prática clínica. 

 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar na investigação clínica 
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Do ponto de vista do gestor ou decisor político, é importante sobretudo considerar: 

• A agenda de investigação, possibilitando financiamento aos projetos de investigação 
clínica e epidemiológica focados no que é relevante para a prática clínica e para os 
doentes; 

• As motivações dos profissionais de saúde/investigadores, possibilitando incentivos à 
contratação dos mesmos para centros de investigação; 

• As condições necessárias à criação de carreiras científicas para os investigadores 
juniores; 

• O potencial impacto da investigação na identificação, desenvolvimento e 
implementação de modelos de boas práticas, que permitam uma melhoria dos 
resultados em saúde nas pessoas que vivem com diabetes.   

Do ponto de vista dos profissionais de saúde/investigadores, é importante: 

• Garantir as condições (estruturais e processuais) necessárias à condução da 
investigação científica; 

• Garantir maior colaboração entre instituições, quer a nível nacional e internacional; 

• Apoiar o desenvolvimento contínuo de competências em investigação, através das 
sociedades científicas e instituições de ensino superior. 

Case Studies 

Case-study 1 

… 

‘James Lind Alliance’ 

Um dos exemplos encontrados na literatura foi ‘James Lind Alliance’ (JLA), uma 
instituição sem fins lucrativos, desenvolvida em 2004, que atua como facilitador 
na criação de ‘Priority Setting Partnership’ (PSP), definidos como grupos que se 
focam em identificar e priorizar 10 questões para investigação relevantes para 
um problema de saúde específico. Estes grupos são constituídos por indivíduos 
que vivem com a doença, associações de doentes, cuidadores e profissionais 
de saúde, que juntos ajudam a definir prioridades na agenda de investigação 
(4). Dentro do tema da diabetes, existem PSP focados na identificação de 
questões para investigação na área da diabetes mellitus tipo 1 e 2, assim como 
a diabetes gestacional (2,5,6). 

Outro exemplo é a ‘EURADIA – Alliance for European Diabetes Research’ que consiste 
numa plataforma de colaboração entre diferentes instituições que trabalham em 
colaboração na área de investigação na diabetes, incluindo a academia, os 
profissionais de saúde e associações de doentes (7). Este grupo de estudo desenvolveu 
um projeto designado DIAMAP, que foi financiado pela Comissão Europeia e consistia 
na realização de um questionário para avaliar as atividades de investigação 
disponíveis e o financiamento, de forma a mapear o panorama europeu da 
investigação na diabetes, a partir do qual os peritos identificaram as principais lacunas 
e pontos fortes para desenvolver um road map. Este permitiu guiar a estratégia futura 
para a investigação na área da diabetes na Europa (8,9). 

Case-study 2 

… 

EURADIA 
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Case-study 3 

… 

Registos 
clínicos 

Ao longo da última década, a utilização de registos de doentes tem-se mostrado um 
importante complemento na realização de estudos clínicos e epidemiológicos. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu, em 2021, um relatório com dados 
preliminares sobre o mapeamento dos registos e sistemas de informação de pessoas que 
vivem com diabetes na região europeia da OMS. Um dos países que se destacou foi a 
Dinamarca que, para além da abrangência nacional (com uma cobertura superior a 
90%), integra informação sociodemográfica (e.g., idade, sexo), clínica (e.g., tipo de 
diabetes, comorbilidades) e terapêutica (e.g., medicamentos prescritos, dose, duração) 
e que está interligada com os sistemas de informação do sistema dinamarquês de saúde, 
possibilitando a actualização da informação de forma automatizada e à data atual 
(10,11). Este registo tem possibilitado a realização de diferentes tipos de estudos 
epidemiológicos, não só na caracterização dos determinantes de saúde, mas também 
na área da efetividade e segurança do medicamento. Outro exemplo é o Reuma.pt, 
implementado em 2008, em Portugal, pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia, 
sendo um sistema on-line que permite aos profissionais de saúde das diferentes áreas do 
cuidado ao doente reumatológico, incluir informação clínica e terapêutica em tempo 
real, por exemplo, aquando das consultas de especialidade ou mesmo da dispensa de 
medicamentos (e.g., terapêutica biológica dispensada em farmácias hospitalares) (12). 

Evidência de Impacto 

Das iniciativas anteriormente descritas verificou-se que, ao nível da agenda de investigação 
na diabetes, a JLA tem tido, como mencionado anteriormente, um contributo fundamental 
na definição das prioridades a serem abordadas por grupos de investigação, que em diversas 
revisões da literatura têm identificado estudos que pretendem dar respostas ou contribuir para 
a minimização da incerteza nas áreas prioritárias (13–17). Um exemplo concreto é a definição 
da prioridade das bombas de insulina com um sistema de monitorização contínua de glucose 
para as pessoas que vivem com diabetes tipo 1, tendo sido realizados estudos medindo a 
efectividade de sistemas pancreáticos artificiais. Estes sistemas passaram da bancada de 
investigação básica para a utilização pelos doentes, desde que foram estabelecidas as 
prioridades de investigação pelo JLA-PSP (14,15).  

Relativamente à EURADIA e ao seu projeto DIAMAP, tiveram uma importante contribuição 
para aumentar não só as condições e motivações dos diferentes intervenientes, mas também 
o impacto dos resultados para os melhores cuidados de saúde ao nível da diabetes. Em 
termos da academia, permitiu fomentar colaborações entre instituições, quer a nível nacional, 
quer a nível europeu, contribuindo para uma maior competitividade em termos de 
financiamento na área de investigação na diabetes. Além disso, abriu portas à possibilidade 
de transdisciplinaridade, ou seja, permitiu que a ciência básica e a ciência translacional 
estivessem alinhadas de forma a produzir evidência para a prática clínica da diabetes. Além 
disso, fomentou também uma maior colaboração entre a academia e o sector privado em 
diferentes vertentes (e.g., empresas de biotecnologia, farmacêuticas ou mesmo indústrias 
alimentares). Não menos importante, permitiu a inclusão do doente em fases precoces da 
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investigação, dando importância à resposta às lacunas relacionadas com as necessidades 
do dia-a-dia dos doentes (18).       

No caso do registo nacional de diabéticos dinamarqueses, a possibilidade de integração de 
dados a partir do registo do utente no sistema de informação do sistema dinamarquês de 
saúde, possibilita menor tempo de dedicação dos profissionais de saúde a carregar esta 
informação e maior automatização do sistema (19–21). No caso do Reuma.pt, este registo tem 
sido uma plataforma, não só para a melhoria dos cuidados de saúde prestados a estes 
doentes, mas também para o desenvolvimento de várias colaborações entre diferentes 
centros de referência, quer nacionais, quer internacionais (Brasil). Em ambos os casos, os 
registos possibilitaram inúmeras publicações e, no caso do Reuma.pt, colaborações entre 
sociedades científicas (e.g., Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, 
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia) (12). 

Perspetivas Futuras 

• Continuar a fomentar a inclusão do doente, quer na definição e priorização das 
questões relevantes a serem incluídas na agenda de investigação, mas também como 
interveniente ativo do processo de investigação (por exemplo, na translação do 
conhecimento para a prática através da disseminação do conhecimento à 
comunidade de doentes que vivem com diabetes) (22,23); 

• Fomentar maiores oportunidades para a carreira de investigação, através da criação 
de uma plataforma de avaliação multifatorial dos investigadores, considerando não só 
as publicações, mas também as competências colaborativas (e.g., colaborações 
formais com outros centros de investigação, ‘peer review’) e de gestão de projetos 
(24); 

• Aumentar o financiamento por intermédio de equipas e não de indivíduos, 
fomentando assim maior oportunidade de colaboração inter e multidisciplinar e 
permitindo maior translação da investigação para a prática clínica na diabetes (23); 

• Promover a ideia de ‘open science’ e os seus benefícios para a investigação clínica e 
epidemiológica, através, por exemplo, das instituições universitárias (como é o caso da 
Universidade de Helsinki que promove fortemente a educação sobre ‘open science’, 
‘open data’ e ‘open access’, através de páginas de internet como a ‘ThinkOpen’) e, 
eventualmente, recompensando monetariamente os investigadores que partilhem os 
seus dados. Os principais desafios nesta área prendem-se com a proteção de dados e 
privacidade dos participantes no estudo (24,25). 
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– Cuidados Preventivos Gerais e Específicos – 

Definição 
… 

Os Cuidados Preventivos podem ser definidos 
como um conjunto de medidas a 
implementar ao longo da história natural da 
doença, com o objetivo de reduzir a carga da 
mesma, os seus fatores de risco ou, em última 
análise, as suas complicações (1,2). Isto 
pressupõe a existência de diferentes níveis de 
prevenção: desde a primária, que se foca a 
adoção de estilos de vida saudáveis pela 
população, até níveis mais elevados como, 
por exemplo, a terciária, que pretende reduzir 
o número de complicações da doença (3). 

No caso da Diabetes, os cuidados preventivos 
são um dos pilares fundamentais para o 
controlo desta patologia. Por um lado, sendo 
uma doença multifatorial, é importante 
perceber quais os fatores que podem ser 
evitados pela população de forma a 
minimizar o risco de aparecimento da 
doença, a implementação de rastreios para 
deteção da diabetes e, nos indivíduos já 
diagnosticados, das suas potenciais 
complicações (4,5). 

Que aspetos considerar? 

Além dos níveis de cuidados preventivos, estes 
podem ser agrupados em grandes grupos, 
nomeadamente, em cuidados preventivos gerais e 
específicos. Os cuidados gerais pressupõem os níveis 
de cuidado de base, ou seja, a prevenção primária, 
secundária e terciária. Estes são os cuidados em que 
se pretende educar a população para a adoção de 
estilos de vida saudáveis e, consequentemente, 
minimizar os fatores de risco para o desenvolvimento 
da diabetes, por intermédio de intervenções 
comunitárias baseadas na evidência e que 
apresentem ganhos provados em saúde. Além disso, 
pretendem ainda detetar precocemente a doença, 
por intermédio de rastreios organizados ou 
oportunistas. Os cuidados específicos, por outro lado, 
visam sobretudo a implementação de estratégias de 
forma a prevenir o aparecimento de complicações 
associadas à doença (e.g., rastreio da retinopatia 
diabética, pé diabético) (6,7).  

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se 
representados alguns dos domínios a ter em 
consideração sobre os cuidados preventivos (8–10). 

 

 
Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar nos cuidados preventivos 

gerais e específicos (8) 
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Do ponto de vista do decisor político e de quem gere, é importante considerar: 

• A necessidade de investimento na investigação clínica e epidemiológica, de forma a 
desenvolver, implementar e medir o impacto de intervenções preventivas de base 
comunitária ou individual, que possam servir futuramente como boas práticas nos 
cuidados preventivos na diabetes; 

• A necessidade de investimento na identificação das boas práticas nos cuidados 
preventivos, tendo em conta a história natural da doença, ou seja, boas práticas 
comunitárias que permitam minimizar determinados fatores de risco para o 
desenvolvimento da diabetes ou estratégias preventivas específicas que evitem o 
aparecimento de complicações nas pessoas que vivem com diabetes; 

• A melhor forma de promover o trabalho intersectorial, quer a nível horizontal (e.g., entre 
o sector da saúde, educação, finanças, comunicação social), quer a nível vertical 
(e.g., cuidados de saúde primários, hospitalares); 

• Que sejam garantidas as infraestruturas necessárias para a implementação dos 
cuidados preventivos, quer numa perspetiva geral, quer numa perspetiva específica. 
Neste ponto é importante salientar a importância que a acessibilidade e comunicação 
entre locais de prestação de saúde sejam eficazes, de forma a permitir uma maior 
eficiência dos programas de prevenção (e.g., um utentes diagnosticado com diabetes 
nos cuidados de saúde primários necessita de uma boa rede de referenciação para 
os cuidados hospitalares, a fim de realizar rastreio de retinopatia diabética); 

• A existência de programas de prevenção, quer a nível regional, nacional ou mesmo 
internacional de forma a promover a expansão e implementação das melhores 
práticas já mencionadas anteriormente, mas também de forma a delinear as metas a 
atingir num determinado período de tempo e tendo em conta o seu contexto;  

• A importância de aumentar os recursos humanos diferenciados e orientados para a 
promoção da saúde e focados na prevenção da doença e das suas complicações.         

Do ponto de vista dos profissionais de saúde, é importante considerar: 

• A existência de canais eficientes de comunicação e referenciação de pessoas que 
vivem com diabetes para promover uma prevenção eficaz das suas complicações; 

• A importância de envolver os profissionais de saúde nas ações comunitárias e de 
fomentar o seu trabalho conjunto com outros especialistas dentro da mesma área (e.g., 
articulação e trabalho inter e multidisciplinar – ver capítulo “Trabalho inter e 
multidisciplinar”); 

• O investimento na formação contínua, de forma a promover a maior diferenciação dos 
profissionais de saúde, sobretudo na área da prevenção da doença e das suas 
complicações, mas também no conhecimento dos programas disponíveis e quais as 
metas propostas. 
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Case Studies 

Muitos dos programas de prevenção gerais e específicos focam a história natural da 
doença e os seus fatores de risco, mas poucas são as intervenções que focam as 
preferências e motivações do doente. Neste sentido, os programas mais atuais já 
contemplam esta perspetiva mais centrada na pessoa e nas suas motivações, quer para a 
prevenção do aparecimento da doença, quer para a prevenção das possíveis 
complicações em indivíduos já com diabetes (11,12). Os tipos de intervenções existentes 
podem ir desde simples formações para doentes, até à implementação de serviços. 

O programa Healthier You é parte integrante do Programa Nacional de Prevenção da 
Diabetes na Inglaterra, tendo sido desenvolvido por uma empresa de desenvolvimento de 
serviços de saúde e centros de cuidados especializados em diabetes, sendo prestado de 
forma gratuita à comunidade (13,14).  

O objetivo deste programa é fornecer intervenções de mudança do comportamento 
baseadas na evidência a doentes em risco de desenvolver diabetes (quer por 
apresentarem fatores de risco para o desenvolvimento da doença, quer por serem pré-
diabéticos). Estes doentes são identificados em contexto de cuidados de saúde primários, 
sendo posteriormente referenciados para o programa Healthier You.  

Este programa consiste em sessões online (em grupo ou individuais), durante pelo menos 9 
meses, em que os formadores (na sua maioria nutricionistas com formação específica na 
área da diabetes) focam aspetos do comportamento que possam levar os formandos a 
adotar estilos de vida mais saudáveis (alimentação saudável, perda de peso e atividade 
física) (14).  

Case-Study 
…  

Healthier 
You – NHS 
Diabetes 

Prevention 
Programme 

Evidência de Impacto 

Healthier You – NHS Diabetes Prevention Programme 

Os cuidados de saúde primários são, muitas vezes, vistos como plataformas de saúde, onde o 
pilar dos cuidados preventivos tem especial destaque. Neste exemplo concreto, em vez de 
adicionar o programa de prevenção aos cuidados de saúde primários existentes, o programa 
Healthier You foi implementado com o auxílio de quatro organizações privadas. Esta é uma 
mudança importante para a prestação de cuidados primários tradicionais, adicionando uma 
nova esfera ao sistema de saúde e separando a prevenção da diabetes de outros programas 
de rotina de prevenção (14). Entre 2016 e 2017, houve cerca de 43 603 referenciações ao 
programa Healthier You, sendo que 49,0% participaram em pelo menos uma sessão. 
Adicionalmente, demonstrou-se que, além de chegar aos indivíduos em risco de 
desenvolvimento de diabetes, também possibilitou chegar a um maior número de indivíduos 
que normalmente têm maior dificuldade de acesso aos cuidados de saúde na Inglaterra (e.g., 
grupos étnicos minoritários) (15). Esta iniciativa tem ainda uma parte da sua página digital 
dedicada aos testemunhos de diferentes indivíduos que iniciaram o programa, servindo de 
estímulo para os indivíduos que são referenciados pela primeira vez (16). 
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Perspetivas Futuras 

§ Muitos são os estudos que demonstram a eficácia dos planos de programas de prevenção 
(desde o nível primordial até à prevenção terciária e quaternária), mas permanece o 
desafio de estendê-los à comunidade ou a grupos de pessoas que vivem com diabetes 
(‘scale-up’ dos programas). Além disso, é ainda um desafio manter o acesso equitativo a 
estes programas e envolver os doentes e os profissionais de saúde na sua implementação 
(17,18); 

§ Apesar de existirem diferentes intervenções comunitárias devidamente estruturadas, com 
vista a prevenir o desenvolvimento da doença e das suas potenciais complicações, é ainda 
importante individualizar a prevenção da diabetes, i.e., nem todos os programas funcionam 
de igual forma em todos os indivíduos em risco. Assim, uma possível solução seria a 
construção dos referidos programas com base num modelo de mudança de 
comportamento que oferecem maior flexibilidade de adaptação individual, baseados no 
risco de base do doente individual (19–21); 

§ Com o avanço da tecnologia, será cada vez mais importante apostar na digitalização dos 
serviços e programas, possibilitando um canal de comunicação mais fácil entre o sistema 
de saúde e os indivíduos em risco/que vivem com diabetes e a obtenção de dados que 
permitam demonstrar o impacto destas intervenções na prática. É importante reconhecer 
que se colocam várias questões relativas à partilha de dados dos indivíduos/doentes e dos 
profissionais de saúde (22). 
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– Patient-reported outcomes na Diabetes – 

Definição 
… 

Um resultado reportado pelo 
doente (do inglês, ‘Patient-
Reported Outcome’, PRO) é um 
resultado de saúde 
diretamente relatado pelo 
doente que o experimentou, 
podendo incluir sintomas ou 
como funcionam em relação a 
uma determinada doença, ou 
seu tratamento (e.g., sintomas, 
estado funcional, qualidade de 
vida) e sem qualquer tipo de 
interpretação por parte dos 
profissionais de saúde (1,2). 

Os instrumentos de medição de 
PRO (do inglês, ‘Patient-
Reported Outcomes Measures’, 
PROMs), são instrumentos (e.g., 
questionários de auto-
preenchimento) utilizados para 
medir os PROs, sendo utilizados 
em ensaios clínicos ou outros 
contextos clínicos, para ajudar 
a compreender melhor o 
impacto, a eficácia ou a 
efetividade de um tratamento 
(1–3). Outro termo importante, 
e relacionável com o PROM, é 
o instrumento de medição das 
experiências do doente ( 
‘Patient-Reported Experiences 
Measures’, PREMs), que 
pretende sobretudo medir a 
qualidade dos cuidados de 
saúde e o seu grau de enfoque 
no doente (4-6).  

Que aspetos considerar? 

Os PROs, PROMs e PREMs têm especial importância na qualidade 

dos cuidados de saúde prestados à pessoa que vive com 

diabetes, tendo sido desenvolvidos para preencher a lacuna 

entre a expectativa do sistema de saúde e as preferências do 

doente. A maioria dos instrumentos nesta área, focam-se na 

avaliação da qualidade de vida, seguida da satisfação dos 

doentes, quer com o tratamento ou dispositivos médicos, quer 

com os hábitos saudáveis. Poucos são os instrumentos que 

avaliam directamente as experiências do doente (7,8).   

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se representados 

alguns dos domínios a ter em consideração sobre a importância 

dos PROs na otimização do cuidado prestado à pessoa que vive 

com diabetes (1,9).  

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
na importância dos PROs 

O uso de PRO relaciona-se com múltiplos aspetos da organização 

e da qualidade dos cuidados às pessoas que vivem com 

diabetes: 

A.  Do ponto de vista do doente: 

§ Permite uma medição padronizada do efeito dos tratamentos de uma forma 
abrangente, incluindo aspetos da sintomatologia, funcionalidade, qualidade de vida, 
etc., de acordo com o que é mais relevante para cada patologia. Para a Diabetes, há 
um consenso internacional das dimensões e medições recomendadas, propostos pelo 



Governação na Diabetes 
C. Nos Doentes e 
Cuidadores Informais 

Patient-reported outcomes na Diabetes 
 

119 

‘International Consortium for Health Outcomes Measurement’ (ICHOM), que, em 2020, 
publicou o primeiro conjunto de medidas de resultados que visam promover uma 
monitorização sistematizada e padronizada dos cuidados de saúde prestados às 
pessoas que vivem com diabetes (10,11). Este foi o primeiro esforço multinacional 
levado a cabo para definir medidas de resultados com importância para a pessoa que 
vive com diabetes (12,13); 

§ Permite compreender melhor como a otimização de cuidados e seu efeito contribuem 
para a satisfação do doente. 

B. Do ponto de vista do profissional de saúde: 

§ Permite comparar o efeito dos cuidados e das intervenções de uma forma abrangente 
e não apenas focada em eventos clínicos ou parâmetros de controlo da doença, com 
impacto na qualidade e no valor dos cuidados prestados; 

§ Dá um suporte de informação e de padronização que permite a identificação de boas 
práticas e o ‘benchmarking’, ou seja, a implementação de processos de otimização 
dos cuidados; 

§ Dá suporte à valorização de efeitos na saúde que incluem aspetos próximos da 
experiência e dos valores dos doentes, permitindo a sua inclusão nas Normas de 
Orientação Clínica e na avaliação de terapêuticas e intervenções a considerar na 
diabetes. 

C. Do ponto de vista do administrador e do decisor político: 

§ Permite orientar a organização dos cuidados para a otimização do seu impacto de 
forma abrangente; 

§ Permite levar em linha de conta a reorientação dos cuidados de saúde em Cuidados 
de Saúde Baseados no Valor (do inglês, ‘Value-Based Healthcare’). Na diabetes, muitos 
dos resultados das intervenções apenas se verificam a médio/longo prazo, pelo que a 
consideração de outros efeitos intermédios, ou de efeito a mais curto prazo, será 
também fundamental para a valorização dos cuidados.  

Case Studies 

Case-study 1 

… 

Registo 
Nacional de 
Diabetes da 

Suécia 

A Suécia é um bom exemplo de sistema de registos que potencia uma melhoria de 
resultados, sendo que 45% dos registos incluem PROMs (14). Um dos exemplos é o 
Registo Nacional de Diabetes (NDR – ‘National Diabetes Register’) da Suécia. O NDR é 
uma ferramenta, desenvolvida em 1996, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de cuidados de saúde para pessoas que vivem com diabetes 
baseados na evidência, tendo vindo a ser crucial na avaliação e otimização dos 
cuidados com a diabetes ao longo do tempo. Apesar de inicialmente ter tido uma 
perspetiva mais centrada na doença e na resposta ao tratamento, ao longo dos anos 
tem vindo a sofrer uma mudança de perspetiva, sendo atualmente mais centrada na 
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pessoa que vive com diabetes (15,16). Assim, o registo tornou-se uma parte essencial 
dos cuidados com a diabetes: foi inicialmente desenvolvido um PROM e PREM com 
base na expertise de peritos clínicos, medindo as capacidades e os juízos dos doentes 
sobre a sua experiência de cuidados com diabetes, capazes de detetar alterações 
ao longo do tempo e diferenças entre subgrupos de doentes (16,17). Contudo, e tendo 
em conta que o que se pretende é obter a experiência do doente, o registo pretende 
refinar o instrumento desenvolvido, tendo abordado a perspetiva do doente. Além 
disso, este registo é um dos únicos dois que recolhem informação sobre PROs na 
prática clínica e não apenas para efeitos de investigação clínica e epidemiológica 
(18). 

De acordo com uma breve pesquisa bibliográfica realizada em Portugal, não 
parecem existir exemplos específicos para o contexto da diabetes. Contudo, e 
como já foi dito, existe um registo de doentes reumatológicos (Reuma.pt) que, 
além de incluir resultados clínicos e epidemiológicos, desenvolveu, em 2017, uma 
iniciativa (‘PRO Reuma Initiative’) que pretendia recolher também PROs, utilizando 
meios eletrónicos (e.g., tablets) colocados à disposição dos doentes na sala de 
espera (19).  

Case-study 2 
… 

Reuma.pt 

Evidência de Impacto 

O NDR da Suécia iniciou a recolha de ePROs, em 2017, através da implementação de versões 
digitais dos PROMs e PREMs na prática clínica diária, possibilitando a inclusão destes dados no 
seu registo de forma mais automatizada (20). Em dois estudos conduzidos por Borg e 
colaboradores (2014 e 2018), ficou demonstrado que o questionário desenvolvido 
especificamente para a diabetes, após ter sido aplicado numa amostra de doentes, permitiu 
identificar grupos de doentes para os quais eram necessárias melhorias, e mostrou que os 
fatores de PROM, PREM e outros (HbA1c, SBP e LDL) forneceram informações importantes aos 
decisores (17,21). Além disso, de forma a transformar o questionário anteriormente 
apresentado num instrumento mais adaptado ao indivíduo que vive com diabetes, foram 
realizadas entrevistas a doentes, de forma a identificar domínios que os próprios considerem 
como relevantes para a vivência com a doença (16). 

Relativamente ao exemplo da Reuma.pt sobre a ‘PRO Reuma Initiative’, verificou-se que, 
desde setembro de 2018, se registou um aumento de cerca de 19% no número de 
questionários preenchidos pelos doentes relativamente ao período pré-implementação. Este 
projeto demonstrou como identificar oportunidades na prática clínica para implementação 
deste tipo de questionários, dando igualmente conhecimento da sua importância a todos os 
intervenientes (22).  

Perspetivas Futuras 

• Os PROMs e PREMs foram tradicionalmente desenvolvidos como instrumentos de 
preenchimento em papel, tendo-se observado, nos últimos anos, uma mudança para a 
recolha dos dados via digital (e.g., tablets, smartphones). Esta transição permitiu que os 
dados fossem, por exemplo, carregados diretamente para plataformas digitais (e.g., 
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registos clínicos eletrónicos) ou mesmo para os registos de doentes (e.g., registos de 
diabéticos). Contudo, alguns desafios podem ser antecipados, devido, por exemplo, à 
dificuldade de integração de dados pelas diferentes plataformas digitais (23). Exemplos já 
disponíveis incluem o RemeCare e o NDR; 

• Os futuros PROMs/PREMs devem ter um impacto e interação com componentes do cuidado 
centrado na pessoa que vive com diabetes, incluindo a participação ativa do doente, a 
comunicação centrada na pessoa, um modelo de cuidado biopsicossocial e a tomada de 
decisão partilhada (24); 

• É importante investir na formação dos profissionais de saúde para o conhecimento e 
familiarização com os PROs antes da sua implementação na prática e apostar em 
‘dashboards’, o mais interativos possível, que permitam aos clínicos ver, por exemplo, a 
evolução dos sintomas reportados pelo doente ao longo do tempo (9); 

• Apesar das muitas ferramentas disponíveis na literatura para medição dos PROs, é 
importante estabelecer uma orientação para a prática clínica de forma a auxiliar os 
profissionais de saúde, nomeadamente os clínicos, a selecionar e implementar os PROs e 
PROMs/PREMs que, em determinado contexto, se melhor correlacionam com o melhor 
cuidado a prestar à pessoa que vive com diabetes. van der Wees e colaboradores (2019), 
desenvolveram uma ‘framework’ que serve exatamente este propósito, podendo ser 
adaptada ao contexto português (25). 
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– Literacia Específica e Capacitação do Doente e dos Cuidadores 
Informais – 

Definição 

… 

A Literacia em Saúde diz 

respeito aos saberes, à 
motivação e às capacidades 

para compreender e realizar 

ações em saúde de modo a 

otimizar o cuidado, reduzir o 

risco do adoecimento e 

melhorar a qualidade de vida 

(1,2). A Literacia em Saúde - 

especificamente no campo 

da diabetes - refere-se à 

capacidade de um doente 

acessar, compreender e 
comunicar informações 

relacionadas com os serviços 

de saúde e também 

referentes ao autocuidado 

para a gestão de doença de 

uma forma contínua (3,4). 

Que aspetos considerar? 

A promoção da literacia em saúde dos doentes e de cuidadores 
informais, pode gerar melhorias no cuidado, retardar ou até mesmo 
prevenir o aparecimento de complicações (3,5). 

Comumente, tanto doentes quanto cuidadores informais 
desempenham funções que por vezes não estão inteiramente 
capacitados a realizar. Sendo assim, a capacitação de ambos 
com o objetivo de aumentar a literacia específica da diabetes 
pode significar tanto uma proteção aos doentes, quanto um 
aumento na qualidade dos cuidados prestados (5).Para além dos 
benefícios relacionados com os doentes, destaca-se um possível 
impacto positivo na gestão de recursos decorrentes de uma 
utilização mais eficiente dos sistemas saúde (6). 

  

Figura 1 –  Eixos estratégicos para melhoria da Literacia 
em Saúde na Diabetes 

 

Podem ser criados programas educacionais na diabetes, com o intuito de aumentar a 
literacia e a capacitação de doentes. Estes programas deverão ser de fácil acesso e devem 
ter como eixos estratégicos: melhorar o conhecimento e as capacidades relacionadas a 
diabetes; melhorar a autogestão e automotivação; incentivar a adoção e manutenção de 
estilos de vida saudáveis; aumentar a adesão à terapêutica, à monitorização e a programas 
de rastreio de complicações (7). 

Entende-se que a realização de sessões formativas no contexto do dia-a-dia, junto da 
comunidade e fora do ambiente clínico ou hospitalar, poderá ser vantajosa, na medida em 
que permitirá aumentar a literacia em saúde e melhorar a capacidade dos doentes e 
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habilidades

Estimular a adesão 
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monitorização
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cuidadores para lidarem com a diabetes. As farmácias, como espaço de proximidade e de 
eleição para solicitar conselhos e ensinamentos, são locais que podem proporcionar estes 
momentos de formação. Uma vez que estamos na era do digital, a utilização das redes sociais 
para a transmissão de mensagens sobre a diabetes e a sua prevenção poderá também ser 
benéfica para a sociedade, nomeadamente para ser possível atingir um uma faixa etária 
mais jovem. Por último, as Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais devem também ser 
envolvidas nesta temática, organizando ações interventivas com vista à promoção da 
atividade física, organização de rastreios para a comunidade, realização de eventos para 
prevenção da diabetes nas escolas e creches, entre outros.  

Case Studies 

O ‘American College of Physicians Foundation’(ACPF) desenvolveu o 
‘Living with Diabetes Guide’, um recurso para otimização da literacia em 
saúde na diabetes. O guia inclui ferramentas e informações relacionadas 
com a monitorização da glicose e à adesão terapêutica tanto 
farmacológica quanto no que diz respeito ao estilo de vida. Estudos 
evidenciaram que a utilização do guia, associada ao aconselhamento 
do cuidador, resultaram em mais de 90% de sucesso por parte dos doentes 
em executar um comportamento desejável (8). 

Case-study 1 

… 

EUA 

Case-study 2 
… 

Portugal 

No ano de 2019, a Unidade de Cuidados Continuados de Cantanhede 
realizou um projeto de prevenção de úlceras de pressão (5). Este projeto 
baseou-se na capacitação dos cuidadores informais a respeito das 
causas, dos locais de acometimento mais frequente e dos modos de 
prevenção da úlcera. Além disso, foram abordados aspetos da 
alimentação do doente com úlcera por pressão e, também, questões 
relacionadas ao posicionamento do doente, aos cuidados adequadas 
da pele e do vestuário. Segundo dados de monitoração, houve uma 
diminuição significativa da incidência de úlceras por pressão após a 
intervenção (5). 

Evidência de Impacto 

De acordo com a meta-análise de Marciano e colaboradores, níveis mais elevados de 
literacia em saúde estão significativamente associados a um melhor conhecimento sobre 
diabetes e a menores níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) (9). Contudo, há que se 
destacar que conforme a revisão sistemática de Caruso e colaboradores, ainda há lacunas 
na literatura no que diz respeito ao impacto da literacia nos desfechos em saúde (10). 

Perspetivas Futuras 
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A conquista de uma adequada e generalizada literacia em saúde em pessoas que vivem 
com diabetes tipo 2 apresenta potencial para a redução de custos associados a cuidados 
de saúde, dado o seu potencial em aumentar e melhorar a capacidade das pessoas em 
lidarem e seguirem as recomendações clínicas, reduzindo o risco de complicações e 
otimizando a gestão do cuidado ao longo do tempo. Destaca-se a necessidade de realizar 
novos estudos que abordem a literacia em pessoas que vivem com diabetes tipo 2 a fim de 
diminuir lacunas no conhecimento a respeito do impacto nos resultados em saúde (9,10). 
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– Acesso aos cuidados de saúde – 

Definição 
… 

O acesso aos cuidados de saúde 
significa ter "o uso oportuno dos 
serviços de saúde pessoais para 
alcançar os melhores resultados em 
saúde" (1). A acessibilidade aos 
cuidados de saúde constitui um 
conceito complexo, multidimensional, 
dependendo das características da 
oferta e da população, e não existe 
uma solução ‘one size fits all’. O 
conceito acesso aos cuidados de 
saúde está intimamente interligado 
com o desempenho dos sistemas de 
saúde, e é indissociável da questão 
de equidade, que apela a noções de 
justiça na distribuição. Assim, a 
equidade em saúde pode ser definida 
como a ausência de diferenças 
sistemáticas (injustas e eticamente 
problemáticas) entre subgrupos 
populacionais. 

Que aspetos considerar?  

Em Portugal todos os cidadãos têm direito à prestação de 
cuidados globais de saúde (política de cobertura universal 
alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável 
2030), onde os cuidados de saúde primários se assumem 
como o veículo principal, para além dos cuidados de saúde 
secundários (consultas de especialidade e hospitalizações), 
medicamentos e meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica. Em 2017, o índice de cobertura universal de 
saúde em Portugal foi 81.5, ficando acima do média global 
(66), de acordo com os dados mais recentes reportados 
pela OMS (2). Sobre um outro indicador - Incidência de 
despesas catastróficas – os dados mais recentes disponíveis 
(referentes a 2010) indicam que 18,4% e 3,3% da população 
portuguesa teve despesas com saúde superior a 10% e 25% 
do total das despesas ou rendimentos das famílias, 
respetivamente.  

 

Garantir um acesso equitativo aos cuidados de saúde é fundamental para as sociedades 
inclusivas e para os sistemas de saúde de alto desempenho. Assim, é essencial garantir que as 
pessoas que vivem com diabetes tenham acesso aos melhores cuidados possíveis, que devem 
incluir não só a melhoria do controlo da glicose, mas também a gestão das co-morbilidades 
e a prevenção de complicações. 

Os cuidados primários são muitas vezes o primeiro ponto de contacto de pessoas com os 
sistemas de saúde. Nas suas funções inclui-se a gestão de condições crónicas (como a 
diabetes) e a referenciação para os serviços hospitalares quando apropriado. 
Consequentemente, bons cuidados primários têm o potencial de melhorar a saúde, reduzir 
as desigualdades socioeconómicas e tornar os sistemas de saúde centrados nas pessoas, com 
melhor utilização de recursos (3). 

Existem vários quadros conceptuais propostos para a compreensão do acesso, todos eles 
apresentando aspetos em comum (4). A figura 1 ilustra o quadro conceptual mais recente de 
acesso aos cuidados de saúde, proposto em 2013 por Levesque et al. (5). 

O quadro sugere uma visão multidimensional do acesso aos cuidados de saúde no contexto 
dos sistemas de saúde com dimensões de: 

• abordabilidade (‘approachability’) 
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• aceitabilidade (‘acceptability’) 

• disponibilidade/ acolhimento (‘availability’/’accommodation’) 

• acessibilidade (‘affordability’) e  

• adequabilidade (‘appropriateness’). 

O quadro tem em conta os determinantes socioeconómicos da população que resultam na 
incorporação das cinco capacidades correspondentes dos indivíduos e das populações: 
perceber, procurar, alcançar, pagar e participar nos cuidados de saúde (5). Permite também 
que se procurem barreiras de acesso que ocorram em consequência dessas capacidades do 
indivíduo e não apenas das falhas do sistema de saúde. 

 Um recente estudo demonstrou que este quadro conceptual tem sido utilizado com sucesso 
em investigação que explora, avalia e mede o acesso em vários serviços e configurações de 
cuidados de saúde, permitindo aos investigadores avaliar de forma abrangente o processo 
complexo e dinâmico de acesso, tanto nos sistemas de saúde como nos contextos 
populacionais (4). 

 
Figura 1 –  Quadro conceptual de acesso aos cuidados de saúde mais recente, proposto 

em 2013 por Levesque et al. (5) 

Case Study 

Case-
study 

… 
SNS 

 

Em abril de 2019, o SNS implementou um Projeto-Piloto para promoção de atividade física 
em diferentes unidades de cuidados de saúde primários. O projeto baseia-se em duas 
intervenções distintas: 1) o aconselhamento breve para a atividade física – dirigido a todos 
os utentes em contexto de cuidados de saúde de rotina; e 2) a consulta de atividade física 
– dirigida a utentes prioritários, com doença crónica não transmissível, nomeadamente DM2 
e depressão. Esta consulta é multidisciplinar, implementada por um médico com formação 
pós-graduada em Medicina Desportiva e um profissional do exercício físico. O projeto, que 
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faz parte do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF), da Direção-
Geral da Saúde. Um dos objetivos das consultas é também provar a relação custo-
efetividade de passar a integrar estes profissionais no SNS (6). 

Evidência de Impacto 
O Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional 
de Saúde e Entidades Convencionadas relativo a 2020 (7), ano marcado pelo aparecimento 
da pandemia de COVID-19, revelou um forte impacto na atividade assistencial dos serviços 
públicos de saúde - consultas médicas (-38,5% CSP e -10,4% hospital), cirurgias (-17,8%) e 
episódios de urgência (-29,1%) - atenuada pelo crescimento das teleconsultas (nos CSP 
duplicaram em 2020, em comparação a 2019). Verificou-se ainda um aumento de 3% no 
número de USF em 2020; no final de 2020, as 581 USF em atividade abrangiam 64,2% do total 
de utentes inscritos nos cuidados de saúde primários; Por sua vez, as 266 Unidades de 
Cuidados na Comunidade (UCC) existentes a 31 de dezembro de 2020 asseguravam a 
cobertura de 96,6% dos residentes no continente. 

O relatório apresenta informação sobre o Programa Nacional para a diabetes e restantes 
programas de saúde prioritários. Em 2020, foi realizado rastreio da Retinopatia Diabética a 
102.487 doentes, uma redução de cerca de 55% face a 2019, o que reflete o impacto da 
pandemia COVID-19, com a correspondente diminuição na taxa de rastreio populacional 
que se situou nos 14% em 2020 (33% em 2019). Relativamente à avaliação do risco de pé 
diabético, em 2020 foram realizadas 489.829 avaliações, correspondendo a 58,9% dos utentes 
com registo de diabetes, o que indica um decréscimo de 17% (- 96.073 avaliações do pé nos 
CSP), comparativamente com o ano de 2019. 

Dados publicados pela OCDE (8) revelaram que em 2019 Portugal apresenta valores próximos 
à média da OCED para os indicadores satisfação da cobertura - população satisfeita com 
disponibilidade de cuidados de saúde de qualidade (67% vs 71%), cobertura de serviço - 
população reportando necessidades não atendidas para cuidados médicos (1,7% vs 2,6%).  

Perspetivas Futuras 

Os países precisam de investir mais nos seus sistemas de informação e fomentar processos 
baseados em dados nacionais para analisar as barreiras ao acesso e compreender melhor a 
cascata de estrangulamentos que existe. São especialmente necessários mais e melhores 
dados sobre a cobertura dos serviços e a proteção financeira de populações marginalizadas 
(exemplo: migrantes, refugiados, ciganos), para garantir que ninguém seja deixado para trás. 
E os métodos têm de ser concebidos para avaliar as melhorias em tempo real no desempenho 
do sistema de saúde.  

Adicionalmente, uma abordagem comportamental-ecológica para investigar e abordar as 
barreiras de navegação pode ser um passo importante na promoção da equidade em 
saúde. 
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Finalmente, a telemedicina e outras soluções ‘eHealth’, têm a importante vantagem de 
aumentarem o acesso aos cuidados de saúde, oferecendo aos indivíduos a oportunidade de 
receber cuidados nas suas casas e comunidades.  
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– Financiamento, acesso aos medicamentos e à inovação/ tecnologia – 

Definição 

… 

O financiamento no campo da 

diabetes abrange, genericamente, 

duas áreas distintas: o 

custo/acessibilidade dos cuidados 

de saúde e o investimento 

financeiro. Este destina-se a ações 

ligadas à inovação, à melhoria da 

qualidade e à prática profissional. 

Que aspetos considerar? 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 enfatizam 
que todas as pessoas devem receber serviços de saúde de 
qualidade sem causar dificuldades financeiras ao próprio (1).  

Para isso, o investimento financeiro na diabetes é 

particularmente relevante, considerando que a prevalência 

e os custos da diabetes (para o sistema de saúde e para a 
sociedade através da perda de produtividade) estão a 

aumentar exponencialmente e continuarão a crescer se não 

forem feitos mais investimentos na melhoria da prevenção, 
tratamento e cuidados à diabetes (2). 

Em particular, investir na melhoria dos resultados para as milhões de pessoas que já vivem com 

diabetes, melhorando os cuidados que recebem e reduzindo o risco de desenvolverem 

complicações e problemas de saúde associados, irá por um lado aumentar a qualidade de 
vida das pessoas que vivem com diabetes e, por outro, reduzir os custos em saúde 

(hospitalizações, e tratamento das complicações associadas). O investimento em 
medicamentos, inovação e tecnologia, tem o potencial de promover o melhor controlo da 
doença, essencial para a redução das dificuldades colocadas pela doença. 

Um estudo recente desenvolveu e explorou um quadro/esquema conceptual baseado na 

análise de decisões de vários critérios para priorizar doenças não transmissíveis (DNT), no 

sentido de apoiar a tomada de decisão de financiamento da investigação em saúde (3). De 
acordo com a lista de prioridades das DNT, a diabetes mellitus foi incluída no nível mais 
elevado de importância estratificada (prioridade "Muito crítica"), bem como doença cardíaca 

coronária, lombalgias e cervicalgias. E o financiamento deve ser direcionado para as áreas 
de investigação mais necessitadas, que resultarão nos maiores ganhos em saúde, incluindo a 
redução das desigualdades (4,5). 

No contexto nacional, os cuidados de saúde são tendencialmente gratuitos, financiados 

maioritariamente por impostos e complementados por esquemas de seguros públicos e 
privados e pagamentos diretos. Em 2019 o financiamento governamental representou 61% do 

custo (valor abaixo da média da OCDE: 71%) (6). No nosso País, as despesas de saúde per 

capita e como percentagem do PIB são, desde há muitos anos, inferiores à média da UE. Em 
2019, Portugal gastou no domínio da saúde menos de um terço da média da UE, sendo que 
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as despesas de saúde representaram 9,5 % do PIB (abaixo da média da UE de 9,9 %). Em 2020, 
a pandemia de COVID-19 conduziu a um aumento da despesa pública com a saúde, ao 

passo que o PIB registou uma descida acentuada (7). Este relatório indica ainda que as 

despesas não reembolsadas permanecem elevadas (61,0%), bem acima da média da EU 
(79,7%), sendo que a comparticipação pública nas despesas de saúde diminuiu quase seis 
pontos percentuais desde 2010. 

 

Figura 1 – Aspetos a considerar no financiamento, acesso aos medicamentos e à inovação 
/ tecnologia 

Destaca-se, contudo, que o aumento das despesas nem sempre melhora os resultados da 
saúde. Isto porque a alocação dos recursos deve ser feita de forma eficiente, o que não 

significa a simples redução dos custos - trata-se de libertar recursos adicionais para serem 

utilizados em áreas de maior valor. Para além disso, o aumento da eficiência também requer 
que os intervenientes/’stakeholders’ em todo o setor trabalhem em conjunto para partilhar as 

melhores práticas, melhorar os resultados das pessoas com doença e aumentar a qualidade 
dos cuidados prestados. 

A pandemia da Covid-19 proporcionou algumas oportunidades para aumentar a eficiência 
em todo o sistema de saúde e tem acelerado tendências como a digitalização e o ‘e-

health’(8). Dentre as ferramentas de tecnologia em saúde com potencial de aumentar a 

eficiência do cuidado estão aquelas que visam aprimorar o atendimento, as orientações, a 
gestão e a monitorização dos doentes com o suporte da telemedicina e a outros recursos 

digitais. Essas ferramentas estão em constante desenvolvimento e, por isso, torna-se necessária 
uma atualização contínua no âmbito das inovações digitais.  

Os processos clínicos eletrónicos também devem ser aprimorados no âmbito da inovação e 
tecnologia. Um processo clínico mais integrado e unificado, desde os cuidados primários até 

aos hospitais terciários de serviços públicos e privados, pode melhorar e otimizar o cuidado do 
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utente, reduzir custos desnecessários (ex.: menor solicitação de exames repetidos) e tornar 
acessível o histórico de consultas e intercorrências tanto para os utentes quanto para os 
profissionais de saúde. 

Case Study 

Um exemplo de aumento da eficiência do financiamento no âmbito do cuidado da diabetes 
é o acordo realizado entre seguradora de saúde ‘Blue Cross Blue Shield’ Minnesota (BCBSMN) 
e a ‘Medtronic’ (empresa de tecnologia e serviços médicos). Neste acordo, a compensação 
financeira da ‘Medtronic’ pela seguradora era reduzida quando doentes com diabetes 
estavam com o controlo da glicemia fora do desejado. Em outras palavras, o resultado do 
cuidado estava diretamente ligado ao pagamento. Este caso é particularmente importante 
pois trata-se de uma compensação financeira baseada em valor que se diferencia daquela 
baseada no volume de utentes ou de procedimentos realizados (9). 

Case- 
Study  

… 

Acordos 
de 

cuidados 
baseados 
em valor 

Evidência de Impacto 

De acordo com a projeção mais recente da IDF (10), o total das despesas de saúde 
relacionadas com a diabetes atingirá um trilião de dólares em 2030. Dados recentes revelam 

que os gastos com a saúde e os cuidados a longo-prazo aumentaram e mostram uma 
tendência crescente em todos os estados-membros da UE (11).   

Na diabetes, o consumo e os custos da medicação têm aumentado nos últimos anos (12). 
Este aumento deve-se sobretudo ao maior número de pessoas que vivem com diabetes 

diagnosticada e medicada e à utilização de novos fármacos mais dispendiosos. Entre 2015 e 

2018, o consumo de insulina, avaliado pelo número de embalagens consumidas, aumentou 
cerca de 10% e os custos também aumentaram cerca de 10%. Em 2018, 92% dos custos com 

insulinas e antidiabéticos não insulínicos foram suportados pelo SNS e 8% diretamente pelos 
utentes. 

Os encargos com tiras-teste mantiveram-se relativamente estáveis entre 2015 e 2017. Entre 
2017 e 2018 os encargos com a monitorização do controlo glicémico em ambulatório 

aumentaram 20% sobretudo pelo consumo de sensores de monitorização flash da glicose 
(comparticipados pelo SNS a partir de 2018). 

Por outro lado, a produção de trabalhos de investigação em diabetes diminuiu entre 2002-

2013 de 44% para 36% do total mundial, ao mesmo tempo que o peso da diabetes aumentou 
de 2% para 2,6% dos anos de vida perdidos ajustados à incapacidade (13). Esta diminuição 

deve ser revista no contexto da política europeia de investigação sobre doenças não 
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transmissíveis. As principais fontes de financiamento são as organizações governamentais 
(30%), privadas, sem fins lucrativos (18%, especialmente no Reino Unido) e a indústria 

farmacêutica (13%). A Comissão Europeia contribuiu para 2,7% do apoio total à investigação 

sobre a diabetes, embora o seu contributo para alguns dos novos países membros da União 
Europeia tenha sido substancialmente maior. Entre 23 países da UE, Portugal se posicionou-se 
em 19º, com 282 artigos, enquanto o Reino Unido destacou-se na 1ª posição com 6656 artigos. 

Foi demonstrada uma lacuna nas oportunidades de financiamento para temas como o da 
podologia.  

Perspetivas Futuras 

Atualmente, não existem ainda dados robustos suficientes sobre a forma como os orçamentos 
relativos aos cuidados de saúde são investidos e que resultados foram obtidos. 

A normalização dos gastos em saúde e os dados relativos aos resultados da saúde em toda a 
UE permitiria aos responsáveis políticos compreender melhor e comparar a eficiência das 
despesas correntes. 

Publicar estes dados de forma mais transparente também daria aos cidadãos mais confiança 
no seu sistema de saúde, e capacitação para a tomada de melhores decisões por si próprios. 

É também importante que o nível de gastos e a eficiência das despesas sejam explorados em 
paralelo, para assim se obter uma compreensão mais profunda dos determinantes dos gastos 
públicos em cuidados de saúde para levar a um desenho mais eficaz de políticas de saúde 
eficientes. 

Por outro lado, a importância da promoção da investigação dos sistemas de saúde para 
melhorar os cuidados com a diabetes é vital, assim como a implementação de mecanismos 
para avaliar o impacto da investigação sobre a diabetes a curto, médio e longo prazo, como 
parte da política científica e tecnológica em Portugal. 

Há assim, uma necessidade de construir uma agenda específica para a investigação em 
diabetes, para potenciar o seu contributo para esta doença complexa. 
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– Melhoria da adesão e controlo – 

Definição 
… 

A adesão à terapêutica (de longa 
duração) pode ser definida como o grau 
de conformidade entre o 
comportamento de uma pessoa - tomar 
medicamentos, seguir uma dieta e/ou 
realizar mudanças no estilo de vida, e as 
recomendações acordadas com um 
profissional de saúde (1). Está subjacente 
a ideia de concordância, 
compreendendo a aceitação e 
intervenção ativa e voluntária do 
indivíduo, que assume e partilha a 
responsabilidade do tratamento com a 
equipa de profissionais de saúde que o 
segue. 

Destaca-se que a adesão terapêutica 
não se resume ao ato de "iniciar" um 
tratamento. Nesse sentido, entende-se 
como relevante a taxonomia proposta 
pelo consórcio europeu ABC 
(‘Ascertaining Barriers for Compliance’) 
que resulta na identificação de 
determinantes de adesão em função do 
tempo, já que aquilo que determina o 
início da terapêutica pode não ser igual 
àquilo que influencia a manutenção ou a 
decisão de interromper/descontinuar (2). 

As perspetivas atuais de cuidados na 
diabetes atribuem um papel central ao 
autocuidado ('patient self-care’, ‘self-
management’, ‘patient empowerment’, 
‘colaborative diabetes management’), e 
pode ser definido como a capacidade 
de a pessoa com diabetes vigiar e 
responder de forma ativa aos fatores 
ambientais e fisiológicos, com o objetivo 
de manter um bom controlo metabólico 
e evitar o aparecimento de 
complicações (1). 

Que aspetos considerar? 

A não adesão à terapêutica está associada ao 
inadequado controlo glicémico, ao aumento dos custos 
médicos e excesso de utilização dos serviços de saúde (3–
5). A taxa de adesão à terapêutica deve ser medida 
individualmente para cada componente do tratamento 
(i.e. auto monitorização da glicose no sangue, 
administração de insulina ou agentes hipoglicémicos 
orais, dieta, atividade física, cuidados com os pés e outras 
práticas de autocuidado). 

Para uma avaliação precisa do comportamento de 
adesão, é necessário um planeamento eficaz e eficiente 
do tratamento, assim como da comunicação, para 
garantir que as mudanças nos resultados de saúde 
possam ser atribuídas às recomendações. Existem várias 
estratégias para medir o comportamento de adesão, 
organizadas em medidas subjetivas (ex.: autorrelato do 
comportamento, questionários, diários) e objetivas 
(medição analítica, contagem dos comprimidos, 
monitorização eletrónica da terapêutica e registos de 
prescrição e/ou faturação das farmácias). Embora as 
estratégias citadas tenham vantagens e desvantagens, 
destaca-se a avaliação de registo de faturação nas 
farmácias. Isso porque o fato de o doente se dirigir à 
farmácia para levantar o medicamento é um indicativo 
razoável da iniciação do tratamento (6). 

Apesar da medição da adesão fornecer informações 
úteis, estas representam apenas uma estimativa do 
comportamento real do indivíduo. A melhor estratégia de 
medição do comportamento de adesão deve ser multi-
método, combinando o autorrelato com medidas 
objetivas adequadas. 

Muitos fatores afetam a adesão à terapêutica na diabetes (7), podendo ser organizados em 
4 dimensões principais, descritas na figura 1: 
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Figura 1 – Fatores que afetam a adesão à terapêutica na diabetes 

Case Studies 

Case-study  

1 

… 

Inglaterra 

 Em Inglaterra, um programa de suporte para a autogestão online de 
acompanhamento educacional estruturado para adultos com DM2 
(‘Healthy Living for People with type 2 Diabetes’) será brevemente 
implementado no Serviço Nacional de Saúde (NHS). ‘Healthy Living” foi 
originalmente desenvolvido na University College London (UCL) e fornece 
informações sobre a DM2 e o seu tratamento, oferece suporte emocional e 
ajuda a adotar e manter comportamentos saudáveis (por exemplo: dieta e 
exercício). ‘Healthy Living’ oferece um meio alternativo de apoio, 
juntamente com programas educacionais estruturados de grupo (mais 
tradicionais), com o objetivo de aumentar o acesso a esses serviços. A 
eficácia do programa ‘Healthy Living’ foi avaliada num estudo randomizado 
controlado, onde se verificaram melhorias significativas nos níveis de HbA1c 
no grupo de intervenção comparativamente ao grupo controlo (8). Entre 
outros estudos dedicados a esta intervenção, a equipa da UCL também 
publicou um estudo demonstrando a viabilidade de implantar o ‘Healthy 
Living’ em grande escala (9). 
 

Em 2007, uma campanha nacional de diabetes (“Controlar a diabetes está na 
sua mão”) foi implementada em farmácias durante 6 dias, para identificar 
pessoas que vivem com diabetes não controlada em Portugal (10). A 
intervenção incluiu a medição da glicemia, reforço de adesão à terapêutica e 
promoção da autovigilância, e referenciação (se necessário) para uma consulta 
médica. No total, 723 farmácias avaliaram 7719 adultos a fazer tratamento para 
a diabetes (57,2% mulheres) com idade média de 66 anos e 36,2% obesos. O 
encaminhamento para o médico foi realizado em 23,9% dos participantes (1544 

Case-
study  

1 

…. 

Portugal 
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doentes), dos quais 72,7% apresentavam glicemia acima dos valores 
recomendados (10).  

Uma avaliação económica desta campanha estimou que as intervenções dos 
farmacêuticos resultaram numa poupança de 4 milhões de euros ao SNS (11). 

Evidência de Impacto 

Estudos recentes sintetizaram a evidência sobre intervenções desenhadas para aumentar a 
adesão à terapêutica na diabetes (3,7,12). 

Considerando que a adesão à terapêutica é um fenómeno complexo, multifatorial e com 
elevada variação ao longo do tempo, foram desenvolvidos e testados diferentes métodos 
para lidar com a má adesão ao tratamento na diabetes, incluindo programas educacionais, 
programas de gestão da doença, suporte comportamental intensivo, lembretes de 
medicamentos e embalagens especiais. Os resultados dessas intervenções têm sido descritos 
em recentes revisões da literatura, revelando resultados pouco animadores já que a 
magnitude dos efeitos da intervenção é normalmente pequena e/ou de duração limitada 
(7,12,13). Por outro lado, as limitações metodológicas dos estudos (exemplo: descrições 
inexatas das intervenções, métodos diferentes de medição da adesão, falta de 
monitorização da alteração no controlo glicémico, dimensão da amostra) impedem a 
formulação de conclusões robustas sobre as intervenções. Algumas intervenções requerem 
muitos recursos, alterações profundas nas políticas, ou são demasiado complexas para serem 
implementadas em grande escala ou em contexto real/na comunidade. Apesar de um 
elemento-chave de escalabilidade e sustentabilidade ser o uso de recursos e custo ou retorno 
sobre o investimento, raros foram os estudos que avaliaram o retorno do investimento ou 
elaboraram análises económicas (14). 

Intervenções com vários componentes (cognitivo, comportamental, afetivo ou económico) 
têm sido consideradas mais eficazes do que as abordagens de estratégia única e, devem ser 
personalizadas/individualizadas (15).  

Na realidade portuguesa destaca-se o papel das farmácias comunitárias, onde 
frequentemente há disponibilização de orientações de saúde com acesso rápido e facilitado 
para a população. Há evidências de impactos positivos num conjunto significativo de 
indicadores, incluindo os ligados à adesão terapêutica na diabetes (16). 

Perspetivas Futuras 

As informações sobre o custo-efetividade das intervenções de adesão são fundamentais para 
determinar quais intervenções devem ser aplicadas na prática clínica (12). Assim, as 
investigações nesta área devem ser planeadas considerando aspetos como a aplicabilidade, 
escalabilidade e sustentabilidade da intervenção, e incorporar uma avaliação de custo-
eficácia. Além disso, destaca-se a importância de se realizar a análise centrada no cuidado 
do doente e não somente no cuidado da diabetes. Isto porque, em muitos casos, os doentes 
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têm mais de uma condição. Não acautelar isso significa correr o risco de "controlar" um fator 
de risco sem garantir o controle dos outros. 

Algumas soluções que parecem ter mais potencial para serem expandidas e sustentáveis são 
as ferramentas ‘e-learning’ que podem ser integradas no dia a dia das pessoas com diabetes. 
Considerando os avanços recentes nas tecnologias de prestação de serviços de saúde, como 
aplicativos de ‘smartphone’, telemedicina, ‘m-health’ (tecnologia móvel), tecnologia 
‘machine-learning’ e inteligência artificial, há uma oportunidade significativa para alcançar 
melhor eficiência no tratamento do diabetes e aumentar o envolvimento da pessoa na auto-
gestão da doença (17). No entanto, é central que se combine o perfil/característica da 
pessoa com o nível e o tipo certo de recursos.  

Fornecer aos indivíduos acesso aos registos eletrónicos de saúde pode melhorar a qualidade 
dos cuidados, dando-lhes as suas informações de saúde e envolvendo-os como principais 
interessados na auto-gestão da sua saúde e doença (18). Alguma evidência sugere que 
partilhar os registos eletrónicos de saúde com os doentes é eficaz na redução dos níveis de 
HbA1c, pode melhorar a segurança, a comunicação e satisfação do doente (18,19). 

Finalmente, novos medicamentos que sejam administrados em intervalos mensais ou mais 
longos, eliminarão potencialmente algumas das barreiras para manter uma boa adesão ao 
medicamento. 
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– Grupos de Apoio e de Representação – 

Definição 
… 

A procura de suporte informal 
em grupos individuais de apoio 
social ou organizações 
comunitárias é um dos modos 
de obter ajuda para 
adaptação à nova condição 
(diagnóstico da doença) e 
lidar com os fatores adversos 
associados à complexidade do 
tratamento da diabetes – para 
além da colaboração dos 
profissionais de saúde, 
considerado apoio formal. 

Os grupos sociais podem ser 
definidos como a rede de 
relações sociais que rodeiam 
um indivíduo, ligando esse 
indivíduo à família, amigos, 
colegas e vizinhos e são 
implementados e geridos sem 
o envolvimento de profissionais 
de saúde (1). Atualmente, 
estes grupos têm-se tornado 
cada vez mais presentes no 
formato digital, possibilitando 
também aos profissionais de 
saúde e aos decisores políticos 
uma visão geral da doença do 
ponto de vista do doente ou 
do seu cuidador (2). 

Que aspetos considerar? 

Os grupos de apoio desempenham um papel importante na 
compreensão e educação sobre a diabetes, ajudando a 
minimizar as barreiras de autocuidado e alcançar resultados 
clínicos positivos, assim como melhorar qualidade de vida (3). A 
diabetes é atualmente uma pandemia mundial, sendo que os 
doentes e os seus cuidadores procuram cada vez mais os grupos 
de apoio para partilhar sentimentos, ganhar apoio emocional e 
obter informações sobre a doença (4). Este apoio informal (família 
e amigos) parece ser capaz de dar autonomia e promover a 
mudança nos indivíduos, para capacitá-los e torná-los capazes 
de tomar as suas próprias decisões, de forma a lidar com as rotinas 
diárias envolvidas na gestão da diabetes (5). 

No presente diagrama (Figura 1) encontram-se representados 
alguns dos domínios a ter em consideração sobre os grupos de 
apoio e de representação (2,4,6,7). 

 

Figura 1 – Diagrama conceptual sobre os domínios a considerar 
nos grupos de apoio e de representação 

Do ponto de vista do decisor político ou de quem gere, é importante considerar: 

• Estes grupos como oportunidades de colaboração na redução de desigualdades 
sociais, na recolha de dados em tempo real de forma a apoiar os sistemas de 
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monitorização, na prestação de cuidados centrados no doente e na promoção de 
campanhas de sensibilização sobre estilos de vida saudáveis; 

• O investimento na digitalização destes grupos, de forma a ultrapassar barreiras 
geográficas, ou seja, indivíduos que estão fisicamente distantes acabam por ter a 
oportunidade de interagir e de partilhar as suas experiências; 

• A difusão de informação adaptada aos doentes e seus cuidadores, juntamente com as 
campanhas de sensibilização, sendo importante a inclusão destes grupos na definição 
das mensagens-chave a transmitir; 

• A inclusão destes grupos como parceiros importantes na definição de necessidades e 
prioridades, de forma a enquadrar a gestão governamental da doença na perspetiva 
de quem a vive diariamente; 

Do ponto de vista do profissional de saúde, é importante considerar:   

• De que forma estes grupos de apoio podem ser incluídos na prática como parceiros 
para apoio a novos doentes e/ou aos seus cuidadores, trabalhando de forma sinérgica 
com os diferentes profissionais de saúde; 

• A criação de novos canais de comunicação que permitam aos doentes ter o apoio 
necessário, podendo passar pela colaboração dos grupos de apoio como 
intermediários na comunicação entre os doentes e os profissionais de saúde; 

• O feedback sobre a satisfação dos doentes sobre a prática dos profissionais de saúde, 
sendo esta informação veiculada por intermédio destes grupos, que poderão auscultar 
as possíveis barreiras transmitidas pelos doentes ou pelos seus cuidadores; 

Do ponto de vista do doente ou do cuidador, é importante considerar: 

• A importância destes grupos no âmbito de informação sobre a autogestão da 
doença, mas também na obtenção de suporte emocional; 

• O empoderamento dos doentes através dos ensinamentos e testemunhos dos seus 
pares, com vista a obtenção de ganhos em saúde.   

Case Study 

A formação, gestão e organização do apoio por pares para pessoas que vivem com 
diabetes na Nova Zelândia foi analisado num estudo (8). Este serviço é proporcionado 
por 40 sociedades e 71 grupos de apoio à diabetes, que prestam uma série de serviços 
a membros e não membros. A adesão é principalmente de neozelandeses europeus 
mais velhos com diabetes.  

Os temas mais comuns das intervenções relacionam-se com a liderança, organização 
e equilíbrio das diferentes necessidades das pessoas com diabetes em diferentes fases 
(e.g., recém-diagnosticadas versus outras) e com diferentes necessidades pessoais. No 
Sul de Auckland e no Waikato, os educadores não especializados foram treinados para 
fornecer sessões 1:1 e sessões de grupo para pessoas com diabetes ou com alto risco 

Case-Study 1 
… 

O exemplo da 
Nova Zelândia 

ao nível dos 
grupos de 
apoio e de 

representação 
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de desenvolver diabetes. Foram identificadas várias barreiras de formação, gestão, 
financiamento e organização na execução destes programas de educadores não 
especializados. Os programas de apoio e educação entre pares na diabetes foram 
considerados úteis na Nova Zelândia. 

Evidência de Impacto 

A associação entre o apoio social e melhores cuidados e indicadores clínicos nas pessoas que 
vivem com diabetes tem sido sugerida em alguns estudos, mas não é consensual. Por 
exemplo, uma revisão sistemática de intervenções controladas revelou que o apoio por pares 
por via digital contribuiu para melhor apoio percecionado e aumento da atividade física. Os 
grupos de apoio social ajudaram a melhorar o conhecimento e funcionamento psicossocial. 
No entanto, a gestão da diabetes não se relacionou com o apoio de cônjuges, familiares ou 
amigos (9).  

Os resultados de nove revisões sistemáticas e meta-análises sugerem que as intervenções de 
apoio por pares podem ter um impacto positivo nos resultados clínicos (e.g., HbA1C, pressão 
arterial, colesterol, peso corporal), comportamentais (e.g., conhecimento sobre a diabetes, 
estar ativo, alimentação saudável, gestão da medicação, autogestão, autoeficácia, 
capacitação/’empowerment’) e resultados psicossociais (e.g., apoio social, sofrimento, 
depressão, qualidade de vida) (10).  

Uma meta-análise dos resultados glicémicos associados ao apoio de pares em adultos com 
diabetes identificou que as intervenções transmitidas por pessoas com diabetes estavam 
associadas a uma redução significativa da hemoglobina A1C (0.48% (95% CI, 0.25%–0.70%; P 
<.001) (11). 

Perspetivas Futuras 

• A investigação sobre o impacto dos grupos de apoio na saúde é um campo de 
investigação relativamente novo, ilustrado pela grande variedade de conceitos e 
medidas, o que dificulta a capacidade de tirar conclusões e lições robustas para a 
prática clínica; 

• Existe uma necessidade clara de harmonização das medições das redes/grupos 
sociais e da recolha de dados detalhados de alta qualidade que permitam a 
replicação de resultados. Faltam-nos conhecimentos específicos sobre os aspetos das 
redes que desempenham (isolado ou em combinação) um papel na gestão e 
cuidados da diabetes, em que contextos se aplicam, e quais os mecanismos que 
explicam a relação (1,9); 

• É necessária investigação que compare a eficácia das diferentes abordagens das 
redes de apoio em diferentes populações e determinar como ultrapassar os obstáculos 
à divulgação e implementação de intervenções (12). 
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– Sistemas de Apoio Social – 

Definição 
… 

Os sistemas de apoio social têm 
como principal objetivo a assistência 
dos indivíduos no âmbito do cuidado 
emocional e instrumental, além do 
apoio financeiro e relacionado com 
informação, nos quais os indivíduos 
podem amparar-se, caso necessitem 
(1–3). Os sistemas de apoio social 
podem ser viabilizados de diferentes 
formas, nomeadamente: o apoio 
social prestado por pessoas como 
familiares, amigos, profissionais de 
saúde ou assistentes sociais; o apoio 
social prestado por serviços ou 
instituições, como as unidades de 
saúde e o apoio social prestado pelo 
governo, através de medidas de 
apoio que podem assegurar direitos 
e, por vezes, subsídios. Desta forma, 
pode-se dizer que o conceito de 
apoio social vai desde as relações 
entre indivíduos até ao suporte 
fornecido por instituições, 
possibilitando e/ou facilitando a 
assistência emocional e financeira 
ou material em contextos de 
necessidade (4,5). 
 
Destaca-se, contudo, que o termo 
“apoio social” pode ser entendido 
como polissêmico dado que não há 
consenso na literatura quanto à sua 
definição e, por isso, diferentes 
referências podem ter significados 
distintos (1,6).  

Que aspetos considerar? 

O apoio social tem o potencial de influenciar positivamente 
a saúde física e mental dos doentes (sejam eles quais forem) 
(7). Por isso, é importante assegurar os direitos e contribuir 
para que as pessoas tenham acesso a esse apoio de forma 
adequada e com cobertura de necessidades básicas, com 
o objetivo de diminuir a vulnerabilidade social. Isto é 
verdade não só para casos de doenças agudas, mas 
principalmente para as crónicas, uma vez que neste caso 
as doenças tendem a apresentar-se com um curso 
indeterminado e de longo prazo (5). Há que destacar 
também, a necessidade de se considerar um apoio 
ampliado, uma vez que no contexto de determinadas 
doenças não transmissíveis (e.g., diabetes) existe um amplo 
espectro de acometimento que, por sua vez, pode levar a 
diferentes necessidades, não apenas na gestão desses 
doentes, mas também no âmbito do apoio social. 

Dependendo do tipo de necessidades do doente, podem 
ser equacionados subsídios e benefícios sendo desejável 
que sejam garantidos por parte do governo. Se for 
aplicável, deve-se conceder assistência a familiares ou 
cuidadores informais, dedução de impostos, 
comparticipação de medicamentos e dispositivos médicos, 
ajudas no transporte para consultas ou locais de 
tratamento; comparticipação para períodos de 
internamento causados pela diabetes; situações de 
trabalho adaptados à doença e função. Estes são alguns 
exemplos a serem considerados, dependendo da 
individualidade de cada doente, assim como o tipo de 
doença, a limitação e a situação financeira (9). Além disso, 
é preciso assegurar os direitos laborais de acordo com as 
necessidades dos doentes crónicos, que, por vezes, 
implicam direitos específicos - como adaptações nas 
atividades e na carga horária de trabalho - para assegurar 
a produtividade e o emprego do doente. 

No âmbito dos cuidados em saúde destaca-se a atuação dos profissionais para apoiar os 
indivíduos no controlo e gestão da doença (3), assim como na mobilização de redes de apoio 
(sejam elas familiares ou institucionais) e também, identificação de fragilidades na rede 
existente. 
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Há ferramentas disponíveis para 
operacionalizar essas ações por parte dos 
profissionais como, por exemplo, o 
ecomapa que ajuda na identificação da 
rede de apoio existente no contexto de um 
doente específico. A partir do diagnóstico 
de potências e limitações nessa rede, os 
profissionais podem orientar as ações com 
o objetivo de maximizar os benefícios 
gerados pelo apoio social. 

 

Figura 1 –  Componentes e âmbito do Apoio 
Social [adaptado de(3)]. 

Case Study 

Case-
study 

… 

Colômbia 

Um protocolo de estudo para um ensaio clínico na Colômbia foi desenhado para fins de 
planear uma intervenção de apoio social naquele País (10). Nesta intervenção, pretende-
se que, de um grupo de 94 pessoas com o diagnóstico e acompanhamento de DM2 em 
ambulatório, sejam alocados aleatoriamente (1:1), 47 doentes para o grupo de 
intervenção de apoio social e 47 doentes para os grupos de cuidados habituais. A 
intervenção conta com quatro sessões de apoio social, prestadas por uma enfermeira 
treinada em educação no cuidado da diabetes. As duas primeiras sessões apresentadas 
terão especial enfoque no suporte informativo (geral e saúde alimentar/atividade física); a 
terceira no suporte instrumental, através dos cuidados gerais e dos pés, monitorização da 
glicémia e da gestão da medicação e dos sintomas; e a quarta e última sessão, será 
direcionada para o apoio emocional, onde serão abordadas as angústias, o stresse, as 
emoções, formas de comunicação e de decisão, questões sobre a confiança e 
empoderamento, assim como grupos e redes de apoio. Após a intervenção, os indivíduos 
serão avaliados com base no ‘Nursing Outcomes Classification’ (NOC), uma classificação 
padronizada de resultados, desenvolvida para averiguar o impacto das intervenções 
realizadas por enfermeiros e outros profissionais de saúde (11). Os resultados da 
classificação previstos para serem avaliados no estudo são: autogestão da diabetes e 
apoio social, que contam com 44 e 12 indicadores, respetivamente, avaliados através de 
uma escala de Likert. Considera-se importante este estudo para, não só avaliar o impacto 
da intervenção de apoio social, mas também para avaliar a possível implementação e 
posterior oferta de medidas do componente social para as pessoas que vivem com 
diabetes ou outras doenças crónicas. 

Evidência de Impacto 

No contexto da diabetes, existem estudos que identificaram uma maior capacidade de 
autogestão da doença quando presente um cenário de apoio social. Estudos sugerem que 
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este suporte pode levar até mesmo a um impacto no controlo da glicémia, na adesão ao 
tratamento e no autocuidado da diabetes (8,12–18).  

Este foi o caso de um estudo realizado na cidade do Porto, que procurou analisar a 
consequência do apoio social na qualidade de vida, assim como no controlo glicémico e nas 
complicações crónicas em indivíduos que vivem com diabetes. Este estudo utilizou três 
escalas: (a) Questionário de Qualidade de Vida na Diabetes; (b) Escala de Satisfação com o 
Suporte Social (ESSS); e o (c) Questionário demográfico e clínico. Os resultados encontrados 
apontam para os potenciais benefícios que o apoio social pode apresentar na vida das 
pessoas que vivem com diabetes. Esta é a conclusão de um dos muitos estudos encontrados 
na literatura que identificaram um dos exemplos de impacto de um sistema de apoio social 
(12). 

Perspetivas Futuras 

Dada a importância do apoio social no contexto da diabetes, entende-se como necessário 
para as perspetivas futuras, uma maior atenção e ampliação da abordagem de aspetos e 
elementos sociais no cuidado dos indivíduos que vivem com a diabetes. Isto inclui um cuidado 
integral, com o objetivo de oferecer assistência e empoderamento do doente crónico, para 
fins de minimizar a vulnerabilidade social e melhorar a sua qualidade de vida (10,19). 
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– Sistemas de apoio aos cuidadores informais – 

Definição 
… 

Entende-se por cuidador 
informal, o indivíduo que 
presta apoio a outra pessoa 
com necessidades de 
saúde, seja de suporte 
familiar, social ou para 
realizar as suas atividades 
diárias (1). Este cuidador 
pode ter ou não vínculo 
familiar, mas para ser 
definido como informal não 
pode ser remunerado 
financeiramente (2–4).  

Apesar de o termo não se 
referir apenas aos 
cuidadores de idosos, esta é 
a população que mais 
frequentemente necessita 
deste tipo de apoio. Isto, 
porque o envelhecimento 
pode originar diminuição 
das capacidades físicas, 
sensoriais ou cognitivas, 
aumentando assim a sua 
dependência para 
realização das suas 
atividades diárias (1,5,6). 

Que aspetos considerar? 

Em consequência do aumento da esperança média de vida em 
Portugal - assim como em outros países da Europa e do mundo - há 
um aumento considerável da população idosa o que, por sua vez, 
tende a levar a um aumento na necessidade de cuidadores formais 
e informais (4,7).  

No contexto da diabetes, o cuidador informal é importante para 
assegurar que o indivíduo mantém a sua autonomia e qualidade de 
vida, sobretudo daqueles que já apresentam complicações 
(crónicas ou agudas), que têm implicações no cuidado do próprio. 
Por isso, é fundamental aprimorar a preparação técnica destes 
cuidadores visando não só melhorar a qualidade do cuidado 
prestado, mas principalmente fornecer apoio e suporte emocional 
aos próprios cuidadores (8). 

Com a importância 
deste trabalho não 
remunerado cada 
vez mais evidente, a 
discussão sobre 
medidas de apoio à 
população dos 
cuidadores informais 
cresceu culminando 
no Decreto 
Regulamentar n.º 
1/2022, que 
estabelece “os 
termos e condições 
do reconhecimento 
do Estatuto do 
Cuidador Informal, 
bem como as 

medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas” (9). 

 

Figura 1 – Aspetos a considerar para o 
desenvolvimento do apoio a cuidadores 

informais. 

Em relação aos aspetos a considerar sobre os cuidadores informais, é importante mencionar 
as medidas de apoio no sentido de aumentar a capacidade de cuidado e de suporte 
psicológico destes cuidadores. Destacam-se nesse sentido, ações que visam o aumento do 
conhecimento sobre a doença - as complicações mais comuns, os sinais de alerta e também 
informações sobre os medicamentos (e.g., formas de utilização, conservação, administração 
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e disposição de insulina) (5). Além disso, é de grande importância criar ou ampliar o apoio e 
suporte emocional a estes cuidadores (8), assim como fornecer ferramentas para melhorar a 
comunicação e relação entre o cuidador e a pessoa cuidada (10). Grupos de apoio podem 
ser pensados para fins de criar espaços seguros para a partilha e troca de experiências entre 
os cuidadores e/ou entre cuidadores e a pessoa cuidada. 

Um outro aspeto relevante a ser considerado no contexto dos cuidadores informais, é a maior 
prevalência de mulheres nesta população (11,12). Notam-se avanços em termos de 
igualdade entre o trabalho formal de homens e mulheres na sociedade; contudo, a 
prevalência de mulheres como cuidadoras informais permanece maior, o que, por vezes, 
pode significar uma carga de trabalho duplo e levar a singularidades nas necessidades de 
suporte (13).  

Case-Studies 

Case-
study 1 

… 

Irlanda 

Na Irlanda, ‘The National Carers’ Strategy Recognised, Supported, Empowered’ possui a 
seguinte visão: Os cuidadores serão reconhecidos e considerados como elementos 
essenciais do cuidado. Além disso, serão estimulados a manter o bem-estar e a própria saúde. 
Por fim, serão empoderados a participar plenamente na vida económica e social (14). A 
estratégia irlandesa conta com quatro objetivos principais relacionados aos cuidadores: “1- 
Reconhecer o valor e a contribuição dos cuidadores e promover sua inclusão no processo 
de tomada de decisão referente à pessoa cuidada; 2- Apoiar os cuidadores para gerir sua 
saúde e bem-estar físico, mental e emocional 3- Apoiar os cuidadores a desempenhar as suas 
funções com confiança, através do fornecimento de informações adequadas, treino, 
serviços e suporte; 4- Capacitar os cuidadores a participar o mais plenamente possível na 
vida económica e social”. Os principais objetivos são divididos por objetivos secundários e 
por departamento, onde há responsáveis pela implementação e pela produção de relatórios 
anuais a respeito do progresso (14). 

No Brasil, foi realizado um estudo de capacitação de cuidadores informais de idosos com 
diabetes dentro de uma Unidade de Saúde. Os objetivos principais dessa intervenção foram: 
elaborar um plano de ação para capacitar cuidadores informais de forma a ajudar os idosos 
que vivem com diabetes a melhorar a sua qualidade de vida; debater conceitos a respeito da 
fisiopatologia e complicações da doença; criar um espaço de troca e aprendizagem entre os 
cuidadores e os profissionais de saúde; produzir material informativo direcionado aos cuidados 
da diabetes (8). A intervenção teve como objetivo ser um modelo de capacitação do cuidador 
informal no âmbito dos cuidados de saúde primários, visando suporte técnico e emocional desta 
população e pode ser considerada um case-study nos estudos dos cuidados informais. 

Case-
study 2 

… 

Brasil 

Evidência de Impacto 
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Existem muitos estudos na literatura que abordam o impacto na vida e na rotina de indivíduos 
que prestam cuidados informais (1,15,16). Este impacto apresenta-se na vida pessoal, 
financeira e profissional, na saúde física e mental. Apesar de existirem evidências de impactos 
descritos como positivos, como sentimento de gratificação e realização pessoal com o 
cuidado prestado, é habitual o impacto negativo sobressair, por gerar sobrecarga nos 
cuidadores (16). Portanto, a assistência e o cuidado com quem cuida é essencial para evitar 
a exaustão e garantir uma melhor qualidade de vida para essa população. 

Perspetivas Futuras 

A partir do Decreto Regulamentar número 1/2022, o estatuto e as medidas de apoio ao 
cuidador informal passaram a ser regulamentadas em todo o território nacional. Desta forma, 
existe a perspetivas futura de que muitos portugueses sejam beneficiados com as medidas de 
apoio não apenas financeiramente, mas também em termos psicológicos (com grupos de 
autoajuda e apoio psicossocial) e possibilidade do benefício de um período de descanso, o 
que valoriza e regulamenta o trabalho dos cuidadores informais (9). Destaca-se a importância 
da divulgação do estatuto para que cuidadores tenham conhecimento dos seus direitos. 
Além disso, entende-se que há a necessidade de uma constante atualização do documento 
para ampliar a abrangência e realizar melhorias frente o que for necessário. 
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