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Introdução: 

A gestão da doença crónica assume um nível de exigência de cuidados permanentes e 

atinge uma dimensão prioritária na área da saúde. O processo educativo é necessário para 

aquisição de conhecimento e desenvolvimento de competências para o autocuidado de 

modo a que o doente possa alcançar o seu potencial e melhorar a sua qualidade de vida.  

Objetivos: O objetivo desta investigação consiste em conceber, implementar e avaliar 

um programa de intervenção educativo (PEpSCA-CARE) no desenvolvimento de 

competências de autocuidado e qualidade de vida. 

Metodologia: O PEpSCA-CARE constituído por quatro sessões (três durante o 

internamento e uma no domicilio), com as seguintes estratégias pedagógicas: entrevistas 



com a enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação, visualização de um vídeo 

educativo, check-list e entrevista follow-up com recurso ao telefone, foi exposto ao grupo 

experimental (GE) enquanto o grupo de controlo (GC) não foi exposto ao programa. 

Resultados: Os resultados obtidos sugerem que entre os dois grupos existe diferença 

estatisticamente significativa (p < 0.001) na qualidade de vida global, física, emocional e 

social. A comparação dos valores das medidas de tendência central revela que os 

elementos do GE evidenciaram qualidade de vida significativamente melhor que os do 

grupo de controlo. 

Conclusões: Os programas educativos, assentes numa estrutura bem definida e pautados 

pela sistematização, são capazes de contribuir para o incremento dos ganhos em saúde 

dos doentes. 
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