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Introdução: 

Apesar de ser uma doença evitável, a doença coronária continua a afetar pessoas que 

perseguem comportamentos de saúde menos saudáveis, têm baixa literacia em saúde e 

apresentam dificuldade ou desconhecimento de como atenuar/eliminar fatores de risco 

modificáveis. A Organização Mundial de Saúde e a Direção Geral de Saúde defendem a 

prevenção primária e secundária da doença coronária através da educação para a 

promoção de comportamentos saudáveis. 



Objetivos: Neste contexto, pretendeu-se estudar quais os efeitos de um programa de 

intervenção educativo no desenvolvimento de competências de autocuidado nos pacientes 

com doença coronária, em contexto situacional de hospitalização.   

Metodologia: Desenvolvemos um estudo de natureza quasi-experimental, com a 

constituição de dois grupos (grupo experimental e grupo de controlo), e longitudinal 

compreendendo avaliações em dois momentos: pré-intervenção após admissão hospitalar 

seguindo-se a aplicação de um Programa Educativo para Doentes com Síndrome 

Coronário Agudo (PEpSCA-CARE) e o segundo momento de avaliação pós-intervenção, 

um mês após a alta hospitalar. 

Resultados: Verificamos durante a entrevista follow-up que 82.9% dos participantes do 

grupo de controlo, têm dificuldade em perceber a informação transmitida e desconhecem 

a existência dos fatores de risco, nomeadamente os modificáveis e por isso não adotam 

as mudanças necessárias de forma a encontrar uma solução para melhorar o seu estado de 

saúde, relativamente aos 25% dos participantes do grupo experimental. 

Conclusões: Na transição saúde-doença da pessoa com doença coronária, a Promoção do 

Autocuidado na Prevenção da Doença Coronária depende amplamente do nível de 

literacia em saúde da pessoa, da adesão a programas de reabilitação e da participação 

ativa da pessoa na gestão do seu regime terapêutico.  
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