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Atendendo à reconhecida importância das competências dos pro-
fissionais de saúde na área de Educação Terapêutica na Diabetes, 
os Coordenadores dos Grupos de Estudo de Enfermagem, Nutrição 
e Educação Terapêutica da Sociedade Portuguesa de Diabetologia 
(SPD), propuseram à Direção da SPD  a elaboração de um documen-
to/manual de Recomendações/Orientações para estabelecimento de 
consensos sobre as Competências dos Profissionais de Saúde e das 
Pessoas com Diabetes na área da Educação Terapêutica na Diabetes. 

Estas recomendações têm como objetivo ajudar os profissio- 
nais de saúde a pôr em prática um programa personalizado de Educa-
ção Terapêutica da pessoa com diabetes, para a ajudar a melhorar e a 
aumentar competências, tendo em conta a sua experiência e a gestão 
da doença. 

Este documento começa por abordar os conceitos e a importância da 
Educação Terapêutica na Diabetes, os objetivos e o papel do profis-
sional de saúde/educador. Em seguida são apresentadas as compe-
tências dos profissionais de saúde nos 3 domínios: Conhecimentos 
(Saber), Habilidades (Saber Fazer) e Atitudes (Saber Ser). A descri-
ção das várias fases do Programa de Educação Terapêutica é realizada 
com base nas competências dos profissionais de saúde em cada uma 
dessas fases. Para finalizar, considerou-se importante a referência às 
competências das pessoas com diabetes, como meta deste percurso 
do seu acompanhamento ao longo do seu ciclo de vida. 

Acreditamos que estas recomendações possam contribuir para ajudar 
as equipas de saúde multidisciplinares a conhecer e a compreender 
melhor o processo de educação terapêutica, de forma a melhorar os 
cuidados prestados, de acordo com os interesses e as necessidades 
das pessoas com diabetes e a promover cada vez mais as atividades 
de educação em grupo com apoio de pares, o que é já uma evidência 
nas mais-valias que permite obter em prol da qualidade de vida. 

Introdução
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“As atividades de Educação Terapêutica são essenciais na gestão das 
doenças crónicas. Devem ser geridas por profissionais de saúde trei-
nados no campo da educação e são dirigidas a pessoas com doenças 
crónicas (ou grupos de pessoas) e famílias, para gerirem o tratamento, 
prevenirem as complicações e manterem ou melhorarem a qualidade 
de vida. A Educação Terapêutica produz efeitos terapêuticos adicio-
nais aos produzidos por outras intervenções (farmacológica, ativida-
de física,…).” 
                                                     (Organização Mundial de Saúde, 1998)

A Educação Terapêutica é um processo contínuo interativo e de cola-
boração que envolve a pessoa com diabetes, a família e o profissional 
de saúde. O contexto de vida da pessoa, o seu grau de aceitação da 
doença, as suas capacidades e habilidades, influenciam a motivação 
para aprender e a forma de aprendizagem. 

 

Figura 1 - Modelo das necessidades DAWN - Peyrot, 2013
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A importância da Educação Terapêutica advém da necessi-
dade de formar as pessoas com doença crónica no desenvol-
vimento de capacidades de autogestão e adaptação do tra-
tamento à sua doença, ajudando-as a gerir o tratamento  
e a prevenir ou retardar as complicações, enquanto mantêm ou me-
lhoram a sua qualidade de vida. 

A Educação Terapêutica permite à pessoa com diabe-
tes colaborar, com competência reconhecida e de forma ati-
va, no seu tratamento, como elemento integrante da equi-
pa de saúde. É um processo por etapas, que compreende um 
conjunto de atividades organizadas de sensibilização, informação,  
formação, apoio psicológico e social, e que se destina a ajudar  
a pessoa com diabetes e a família a compreender a doença e os trata-
mentos, a colaborar nos cuidados e a responsabilizar-se pelo seu esta-
do de saúde, favorecendo a sua autonomia. 

Objetivos da Educação Terapêutica

O objetivo da Educação Terapêutica consiste em ajudar a pessoa a adqui-
rir competências terapêuticas que lhe permitam adaptar a diabetes à sua 
vida, da melhor forma para si, tendo em conta as circunstâncias, os seus 
objetivos e prioridades. Este processo é efetivo e contribui para promover 
a aceitação da doença, melhorar os resultados clínicos, prevenir hospitali- 
zações e reduzir as despesas em saúde.

A prática da Educação Terapêutica tem como objetivo promover a 
adaptação à doença e adesão ao tratamento pela pessoa com dia-
betes, de modo a ser capaz de adquirir capacidades e competências 
para melhorar e manter uma compensação satisfatória da diabetes ao 
longo da vida.

Quem realiza a Educação Terapêutica

Quando é diagnosticada uma doença crónica como a diabetes, a equi-
pa de saúde tem um papel fundamental na educação sobre a doença 
à pessoa e família (ou cuidador) e nas ações que têm de ser desenvol-
vidas para a gestão da doença, ajudando-os a adquirir conhecimentos, 
capacidades e competências e a ultrapassar barreiras, tornando-se 
participantes ativos nos cuidados com a sua saúde. 

O papel do educador consiste em trabalhar com os outros elementos 
da equipa multidisciplinar, contribuindo para ajudar a melhorar a saú-
de e qualidade de vida da pessoa com diabetes e família, elementos 
integrantes dessa equipa. Apesar de cada profissional ter o seu papel 
e atuação específica, as competências relacionadas com a educação 
terapêutica são comuns aos vários elementos da equipa multidiscipli-
nar envolvida no tratamento da pessoa com diabetes.

Os resultados do Estudo Dawn 2 (estudo das atitudes, desejos e neces-
sidades das pessoas com diabetes, família e profissionais de saúde) 
realçam a importância não só da multidisciplinaridade, mas também 
da interdisciplinaridade na equipa. O relacionamento com a equipa de 
saúde deve proporcionar informação, aconselhamento e educação, 
de uma forma complementar, para apoiar o empowerment da pessoa 
com diabetes. 

É necessário identificar as necessidades educacionais da equipa e 
promover o treino nos cuidados às pessoas com diabetes, nomeada-
mente em relação às metodologias e estratégias de intervenção. 

A criação de protocolos consensuais com a definição dos papéis e 
a área de intervenção dos vários elementos favorece o trabalho em 
equipa. 
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As competências dos profissionais de saúde são baseadas em três di-
mensões: conhecimentos, habilidades e atitudes.

Conhecimentos (Saber)

Os conhecimentos devem ser abrangentes sobre os 
seguintes temas:

•  Diabetes (prevenção, diagnóstico, tratamento,  
complicações, co-morbilidades). 

•  Métodos de avaliação das situações de saúde/doença da pessoa e a 
capacidade de fornecer orientação apropriada e educação estrutu-
rada.

• Educação Terapêutica.

• Entrevista Motivacional.

•  Metodologias que promovam a Mudança de Comportamentos.

•  Conceção e implementação de vários programas  
educacionais de acordo com as necessidades da pessoa  
e as suas capacidades de os realizarem.

•  Reconhecimento dos limites da sua profissão, das responsa- 
bilidades, das necessidades e possibilidades de referenciação.

•  Compreensão dos aspetos estruturais, financeiros e legais do Siste-
ma de Saúde.

•  Princípios teóricos e demonstração de pensamento crítico relativa-
mente a: 
- Qualidade assegurada 
- Medicina/Saúde baseada na evidência 
- Gestão de casos.

Competências 
dos profissionais 

de saúde
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Aptidões (Qualificações, Técnica, Capacidades, 
Saber fazer) 

Os profissionais devem ter qualificações cognitivas e práticas e 
serem  capazes de:

•  Analisar e avaliar o estado de saúde da pessoa e planear orientação 
e educação individualizada assegurando a  
qualidade e eficiência dos cuidados à pessoa.

•  Considerar os aspetos biopsicossociais da diabetes,  
das suas interconexões e aplicá-los na sua prática.

•  Fornecer e promover o conhecimento e prestar cuidados persona-
lizados apropriados à pessoa ou grupo, tendo em conta os aspetos 
psicológicos, espirituais, éticos, sociais  
e biológicos da saúde-doença e apoiar a autogestão em pessoas de 
várias culturas.

•  Ter perícia baseada na evidência nas áreas relacionadas com o tra-
tamento e gestão da diabetes (alimentação, atividade física, farma-
coterapia, gestão dos dias de doença,...) e na utilização de novas 
tecnologias (sistemas de perfusão  
subcutânea contínua de insulina (SPSCI), sistemas de 
 monitorização contínua de glicose (SMCG), telessaúde,  …).

•  Compreender o processo da tomada de decisão clínica na orienta-
ção e desenvolvimento da prática para ir ao encontro das necessi-
dades da pessoa, família/cuidador e conseguir avaliar criticamente 
o seu impacto.

•  Planificar o processo de cuidados de saúde, propondo formas alter-
nativas de resolução e gestão dos problemas e trabalhar de forma 
transdisciplinar na continuidade de cuidados.

•  Contribuir para o trabalho da equipa multidisciplinar e agir enquan-
to agente de liderança para a prática inovadora.

•  Compreender a evidência resultante da investigação e ser capaz de 
a aplicar no seu trabalho com a pessoa, família/cuidador e comuni-
dade.

• Participar em estudos de investigação.

•  Participar criticamente no processo de autoavaliação 
e reflexão.

Atitudes (Competências pessoaise sociais,  
Saber ser, Saber estar)

Os profissionais devem ser capazes de:

• Demonstrar empatia e congruência.

•  Entender o impacto da cronicidade da doença com todas as suas 
especificidades.

•  Considerar o contexto individual, familiar, social e comunitário no seu 
trabalho com a pessoa.

•  Compreender a abordagem do empowerment para promover a capa-
citação da pessoa.

•  Trabalhar em equipa, orientar e gerir diversos grupos internamente, 
promovendo a interdisciplinaridade.

• Apresentar clara e sistematicamente assuntos complexos.

•  Refletir sobre os seus próprios objetivos de aprendizagem e sobre o 
seu desempenho, integrando-os na sua prática diária.

•  Realizar consultas individuais e programar e orientar sessões de 
educação em grupo.

•  Implementar na sua prática procedimentos de qualidade, seguran-
ça e gestão de casos com base na evidência cientifica atualizada.

•  Definir o processo de elaboração do programa de Educação Tera-
pêutica, realizando o diagnóstico educativo, planeando os conteú-
dos das sessões de e a adaptação das técnicas pedagógicas à aqui-
sição das diversas competências.
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A organização de um programa de Educação Terapêutica tem 4 fases. Os pro-
fissionais de saúde têm diferentes competências em cada uma delas. 

 

Figura 2 – Fases do Programa de Educação Terapêutica

1. Elaborar um diagnóstico educativo

O diagnóstico educativo é indispensável para o conhecimento da pessoa com 
diabetes, para a identificação das suas necessidades e das suas expetativas. 
É importante definir, em conjunto com a pessoa, as competências já adquiri-
das e a adquirir, a mobilizar ou a manter, tendo em conta as suas prioridades. 
O diagnóstico educativo deve ser atualizado de forma regular e sistemática. 
Assim, é importante:

•  Conhecer a pessoa, identificar as suas necessidades, expetativas, recetivi-
dade, conhecimentos, competências, representações, condições de vida e 
de trabalho que podem influenciar a gestão da sua diabetes. 
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•  Reconhecer e identificar a forma de agir da pessoa e a sua per-
ceção em relação à sua situação, às diversas fases da sua 
evolução psicológica, fatores de stresse, vulnerabilidade  
e recursos sociais.

•  Reconhecer o papel dos fatores socioambientais (idade, nível socioe-
conómico, categoria social e estilo de vida), características sóciocul-
turais, acontecimentos de vida stressantes, a integração social e a 
perceção e validação  da pessoa acerca dos mesmos.

•  Conhecer a forma como a pessoa compreende a sua situação e as suas 
expetativas em relação à saúde e identificar dificuldades de aprendi-
zagem e perturbações mentais e cognitivas.

•  Promover o envolvimento e a motivação da pessoa tendo  
em conta os seus objetivos terapêuticos, a sua vontade  
e tomada de decisão, as suas necessidades e prioridades  
de aprendizagem, e a gestão personalizada da doença.

•  Incentivar e sustentar a prática de autoavaliação, de modo  
a que a pessoa se sinta gratificada com o que consegue 
realizar e consiga identificar novas necessidades de aprendizagem.

2. Definir um programa personalizado de Educa-
ção Terapêutica tendo em conta as prioridades 
de aprendizagem
Na definição de um programa personalizado de educação, as com-
petências a adquirir são formuladas/negociadas, em conjunto com a 
pessoa, tendo em conta os seus objetivos, o seu projeto de vida e a 
estratégia terapêutica. Este programa estruturado e individualizado 
deve ser comunicado a toda a equipa de saúde da pessoa. 

Na educação em grupo o profissional de saúde é um moderador/ fa-
cilitador, utilizando métodos ativos/interativos que permitem que 
cada uma das pessoas se sinta à vontade para participar ativamente. 
A aprendizagem deve ser o mais prática possível, experimentando e 
utilizando os diferentes sentidos.

Aprender com os pares que ultrapassam com sucesso determinados 
obstáculos pode funcionar como modelo e ser motivador. Evidências 
consideráveis demonstram que estes meios de aprendizagem realis-
tas são os mais eficazes.

A elaboração do programa inclui a definição de objetivos, conteúdos e 
metodologias de aprendizagem.
 

2.1. Objetivos
Os objetivos devem ser adaptados às necessidades da pessoa e do 
grupo, à duração da consulta/sessão e aos conteúdos a desenvolver. 
Descrevem comportamentos e habilidades observáveis e mensurá-
veis e indicam as competências que as pessoas com diabetes devem 
adquirir.

Os objetivos têm como função:

•  Ajudar o profissional de saúde e a pessoa com diabetes a situarem-
-se em relação à meta a atingir;

• Orientar a escolha dos métodos e técnicas pedagógicas;

• Mostrar sem ambiguidade se a meta é atingível.
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Os objetivos pedagógicos abrangem 3 domínios:

Objetivo  
geral 

Objetivos  
específicos

Constitui um enunciado de intenções pedagógicas 
que descrevem os resultados esperados no final 
do programa educativo. Dão a indicação do que a 
pessoa deverá ser capaz de fazer após o percurso 
formativo, geralmente dizem respeito a competên-
cias amplas e complexas.

Também chamados operacionais, são o resultado 
da desmultiplicação do objetivo geral (mais amplo) 
em aprendizagens mais elementares. Devem indicar 
claramente e em termos do comportamento obser-
vável e mensurável o que a pessoa deverá ser capaz 
de fazer no final de cada sessão de educação. 

 

Domínio  
cognitivo

Competências 
intelectuais 

para adquirir  
informações

Domínio  
sensório-motor

Engloba a  
destreza  

nas atividades  
motoras

Domínio  
psico-afetivo

Engloba os  
comportamentos,  

interesses e  
atitudes

Formulação de objetivos específicos

Na definição de um objetivo é importante seguir alguns procedimen-
tos:

•  Ser possível avaliar o resultado esperado - Exemplo:  
No final da sessão, a pessoa deverá ser capaz de……

•  Selecionar o verbo - devem utilizar-se verbos que descrevam ativi-
dades unívocas e observáveis (verbos de ação).

•  Considerar a pessoa como sujeito – o verbo deve ter por sujeito a 
pessoa, para descrever o comportamento que é esperado.

Exemplo de objetivos específicos relativamente  ao tratamento de 
hipoglicemias

Conhecimento 
Saber

Competências
Saber fazer

Domínio dos  
acontecimentos
Saber ser

A pessoa deve saber o que significa o termo 
hipoglicemia, reconhecer os sinais e sintomas 
e os alimentos que podem ser ingeridos para 
corrigir a hipoglicemia.

A pessoa escolhe os alimentos adequados para 
tratar uma hipoglicémia e toma a quantidade 
necessária, quando reconhece os seus pró-
prios sintomas. Os familiares sabem como e 
quando utilizar o glucagon.

O domínio é adquirido quando a pessoa corrige 
adequadamente as suas hipoglicemias, em 
situações diversas e imprevistas. Os familia-
res conhecem o glucagon, os seus efeitos e as 
situações em que deve ser utilizado.
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2.2. Conteúdos

Os conteúdos a abordar na Diabetes Tipo 1 referem-se aos seguintes 
temas:

PROCESSO DE CUIDADOS DE SAÚDE
Exploração e avaliação do estado de saúde da pessoa

Fundamentos de Diabetes e esquemas terapêuticos

•  Etiologia, definição, epidemiologia, critérios de diagnóstico e classificação de todos os tipos de 
diabetes.

• Adesão ao regime terapêutico, gestão da diabetes e novos tratamentos.

•    Insulinoterapia:
- história, tipos, perfis, armazenamento; 
 -  locais de injeção, administração e absorção de insulina, seringas, canetas, agulhas;
-  decisão sobre esquemas de insulina, perfil individual, identificação e resolução de problemas 

relacionados com as doses de insulina, gestão da correção de doses, gestão de diferentes doses 
prandiais e bólus.

•  Sistemas de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (SPSCI):
- gestão diária e problemas comuns; 
-  análise do perfil; gestão do perfil basal, gestão dos bólus (dependendo do ritmo 

  circadiano, tipo de refeição); 
- técnica de colocação do cateter. 
-  Autovigilância e autocontrolo: funcionamento de glucómetros, registos, calculador de bólus, 

tecnologia em saúde, interpretação de dados, ajustes de terapêutica e tomadas de decisão 
perante os resultados.

• Atividade Física:
- cuidados na prática de atividade física;
-  adaptação das doses de insulina às necessidades da pessoa em situações 

de stress, comorbilidades, tipos diferentes de atividade física.

• Gestão dos dias de doença:
- ajuste do esquema de insulina;
- diagnóstico diferencial de cetonemia e outras doenças.

•  Nutrição: índice glicémico, contagem de hidratos de carbono, proteínas e  
gorduras, leitura de rótulos, ingestão de bebidas alcoólicas, ajuste da terapêutica. 

• Hipoglicemia: prevenir, identificar e tratar.

• Hiperglicemia: prevenir, identificar e tratar.

• Corpos cetónicos: prevenir, identificar e tratar.

•  Sensibilizar para o rastreio, cuidados preventivos e tratamento das complicações associadas.

•  Situação emocional e social: aspetos sociais, aspetos psicológicos, bem-estar, depressão, 
ansiedade, qualidade de vida, estrutura familiar, atividade laboral, capacidades de comunicação, 
aspetos relacionados com a diabetes.

•  Consumo de substâncias nocivas – consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabaco e droga: 
prevenção, sensibilização para riscos associados, gestão da terapêutica, cessação.

Os conteúdos a abordar na Diabetes Tipo 2 referem-se aos seguin-
tes temas:

PROCESSO DE CUIDADOS DE SAÚDE
Exploração e avaliação do estado de saúde da pessoa

Fundamentos de Diabetes e esquemas terapêuticos

•  Etiologia, definição, epidemiologia, diagnóstico e classificação de todos os tipos de diabetes.

• Fatores de risco.

• Síndrome Metabólico.

• Adesão ao regime terapêutico, gestão da diabetes e novos tratamentos.

• Insulina: história, tipos, perfis, armazenamento.

• Antidiabéticos orais (ADO’s), terapêuticas injetáveis (ADI’s).

• Insulinoterapia e terapêuticas injetáveis: 
-  locais de injeção, administração e absorção de insulina e ADI’s, seringas, canetas, agulhas.
-  decisão sobre esquemas de insulina, perfil individual, identificação e resolução de problemas 

relacionados com as doses de insulina; gestão da correção de doses, gestão de diferentes doses 
prandiais e bólus.

•  Autovigilância e autocontrolo: funcionamento de glucómetros, registos, calculador de bólus, 
tecnologia em saúde, interpretação de dados, ajustes de terapêutica e tomadas de decisão 
perante os resultados.

• Atividade Física:
- cuidados na prática de atividade física;
-  adaptação da medicação às necessidades da pessoa em situações de stress, comorbilidades, 

tipos diferentes de atividade física.

• Gestão dos dias de doença: ajuste do esquema de insulina.

•  Nutrição: índice glicémico, contagem de hidratos de carbono (HC), proteínas e gorduras, leitura 
de rótulos, ingestão de bebidas alcoólicas, ajuste da terapêutica. Hidratação. 

• Hipoglicemia: prevenir, identificar e tratar.

• Hiperglicemia: prevenir, identificar e tratar.

•  Sensibilizar para o rastreio, cuidados preventivos e tratamento das complicações associadas.

•  Situação emocional e social: aspetos sociais, aspetos psicológicos, bem-estar, depressão, 
ansiedade, qualidade de vida, estrutura familiar, atividade laboral, capacidades de comunicação, 
aspetos relacionados com a diabetes.

•  Consumo de substâncias nocivas - consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabaco e droga: 
prevenção, sensibilização para riscos associados, gestão da terapêutica, cessação.
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2.3. Metodologias de aprendizagem

2.3.1. Método Pedagógico

O Método Pedagógico define um conjunto coerente de ações do 
profissional de saúde destinadas a desenvolver nas pessoas a ca-
pacidade de aprender novas habilidades, obter novos conhecimen-
tos e modificar atitudes e comportamentos. Consiste na aplicação 
coordenada de um conjunto de técnicas e procedimentos.

As metodologias de ensino-aprendizagem propostas são interati-
vas, de modo a favorecer o envolvimento e o desenvolvimento de 
competências das pessoas e devem ser adaptadas ao público-alvo 
e aos objetivos de aprendizagem. 

Instrução / Demonstração  
A instrução pode ser utilizada para demonstrar a forma correta de de-
sempenhar uma determinada competência, permitindo que a pessoa 
que está a receber a instrução possa tentar por si própria e ter a aju-
da do profissional de saúde para conseguir fazer bem. Trata-se de um 
método pedagógico utilizado para a aprendizagem de tarefas manuais 
ou psicomotoras.
Por exemplo, os profissionais de saúde fazem demonstração do fun-
cionamento dos dispositivos, para que a pessoa execute de seguida o 
que foi demonstrado. 

Informação
A informação distingue-se da instrução na medida em que a transmis-
são de conhecimentos não leva necessariamente à aprendizagem e 
à mudança de comportamentos, mas isso também pode ocorrer. Por 
exemplo, no ensino sobre as complicações da diabetes, a informação 
é dada com base na experiência e nos conhecimentos acumulados. 
Convém fazer perguntas abertas para perceber se a pessoa interiori-
zou.

Aprender fazendo
Descreve a aprendizagem que se faz quando desempenhamos, experi-
mentamos ou praticamos. É um método prevalente de aprendizagem 
na diabetes. Combinado com a teoria e a síntese, preferencialmente 
com um orientador, pode ser um método muito útil na aquisição de 
conhecimentos e competências, por exemplo, na continuidade do pro-
cesso de administração de insulina.

Aprender por imitação
Aprende-se com base num modelo, no comportamento de outras pes-
soas. As outras pessoas são vistas como modelos positivos ou ideais 
que podem ser copiados, por exemplo, as pessoas com diabetes com 
mais experiência (pares), em sessões de educação em grupo, cursos, 
campos de férias,…

Instrução 
Demonstração

A 
aprendizagem 
 por situações- 

problema

Informação
Orientação 

Ajuda para au-
to-ajuda

Aprender 
fazendo

Aprender 
por imitação

Método 
Pedagógico
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A aprendizagem por situações-problema
Uma situação–problema apresenta-se sempre como uma atividade a 
realizar por aqueles que aprendem. Pode treinar-se com as pessoas as 
atuações nas situações de hipoglicemias, hiperglicemias, realização 
de atividade física, análise do livro de registos e treino de ajustes de in-
sulina, o que lhes proporcionará maior confiança e à vontade quando 
surgirem essas situações na sua vida.

Orientação – Ajuda para auto-ajuda
O objetivo da orientação é possibilitar que a pessoa com diabetes se 
sinta mais à vontade e com menos receio de se responsabilizar e ter 
mais confiança em tomar decisões, com base na sua própria expe-
riência e conhecimentos. As competências básicas do profissional de 
saúde devem estar relacionadas com a escuta ativa, a empatia e as 
capacidades para compreender as experiências e os valores éticos da 
pessoa. O profissional de saúde tem um papel fundamental para aju-
dar a pessoa a adquirir as competências necessárias ao seu equilíbrio.

2.3.2. Técnicas pedagógicas

A dinâmica da formação não se pauta pelo uso exclusivo de um méto-
do pedagógico. Em cada método podem utilizar-se várias técnicas pe-
dagógicas. As técnicas consistem nas atitudes, procedimentos e atua-
ções que o profissional de saúde/formador adota, de modo a utilizar 
corretamente os diferentes instrumentos de formação disponíveis; 
são as táticas que se destinam a suscitar na pessoa os comportamen-
tos de aprendizagem e devem ser adaptadas ao público-alvo.

Meios audiovisuais 
Apresentações em suporte informático, filmes, álbuns seriados (apre-
sentação de conteúdos educativos em flipchart), permitem captar 
mais a atenção e tornar a exposição teórica mais interessante. São 
indicados para o ensino de conhecimentos, técnicas ou atitudes.

Demonstração e prática  
A demonstração é um desempenho de procedimentos ou habilidades 
psicomotoras que, combinadas com a prática, constituem o método 
mais adequado para adquirir habilidades. Convém dispor de materiais 
para todos os participantes, para que todos possam praticar e apren-
der.

Técnicas  
pedagógicas

Metaplan

Jogo  
pedagógico

Demonstração 
e prática

Chuva 
de ideias

Role playing
Representação

Debate  
e discussão  
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Debate e discussão em grupo 
Permite estimular a participação ativa e a interação das pessoas, sendo 
eficaz para desenvolver níveis cognitivos e afetivos elevados e para mo-
tivar e desenvolver determinados temas.

Chuva de ideias 
É uma técnica em que os membros do grupo, de maneira espontâ-
nea, expõem tudo o que lhes ocorre sobre determinado tema. Trata-se 
de uma técnica na qual se tenta encontrar uma solução para um pro-
blema específico abrangendo todas as ideias dadas. Permite produzir 
ideias originais e soluções diferentes das habituais.

Estudo de caso - Resolução de problemas  
Um “caso” é uma situação concreta da vida real que necessita de uma 
resolução ou decisão. As situações-problema devem ser suficiente-
mente atrativas para suscitar interesse, ser concretizáveis e motivar 
para a resolução de uma dificuldade evidente. Permite descobrir no-
vas perspetivas na apreciação dos problemas e na tomada de deci-
sões. Podem colocar-se as seguintes questões: Qual é o problema? 
Como se pode prevenir? Como se pode resolver?

Jogo pedagógico 

Baseia-se num desempenho simulado, a partir do qual se retiram con-
clusões de interesse pedagógico. Deve-se explicar sempre o objetivo 
do jogo e ajudar a fazer a ”transferência da aprendizagem”, de modo 
que possam perceber a sua aplicação noutros contextos e refletir 
sobre a importância dos aspetos lúdicos da aprendizagem. Permite, 
através da diversão ou relaxamento, refletir a aprendizagem ou a intro-
dução de um tema ou assunto. 

Role playing - Representação 
Consiste numa representação feita pelas pessoas, onde assumem o 
desempenho de um determinado papel, podendo tratar-se de casos 
reais ou fictícios, incidindo sobre diversos elementos relativos ao com-
portamento interpessoal, como o contacto visual, postura e gestos, 
favorecendo a comunicação verbal e não-verbal. Permite sensibilizar 
a pessoa para a situação da outra e aumenta a retenção de aprendiza-
gem.

Metaplan 
O Metaplan permite que um grupo analise um problema e proponha 
soluções de consenso em relativamente pouco tempo, pois é um pro-
cesso em que os participantes estão muito envolvidos e ativos. 

Nesta técnica os participantes sentam-se em semi-círculo, de frente 
para um placard - quadro de cortiça ou semelhante (idealmente mó-
vel) e onde os vários participantes podem colocar ideias, palavras ou 
pequenas frases relacionadas com o tema em debate, escritas em 
cartões ou folhas pequenas (Nota: pedaços de cartolina colorida e de 
vários tamanhos e formatos, se houver hipótese)

Podem agrupar-se os cartões de acordo com conteúdos similares ou 
complementares, envolvendo os participantes nessas decisões. Po-
dem fazer-se ligações entre grupos de cartões, com marcador grosso, 
ou escrevendo títulos de síntese em cartões ovais ou redondos. Pode 
solicitar-se ao grupo as propostas, estratégias, soluções para ultra-
passar as dificuldades referidas. 
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2.3.3. Materiais

Os materiais selecionados devem ir ao encontro das metodologias e 
técnicas pedagógicas utilizadas. São instrumentos de suporte à for-
mação, devendo estar descritos especificamente, indicando as quan-
tidades necessárias.

Figura 3 - Casos clínicos para estudo de casos

2.3.4. Plano de sessão

O plano de sessão é um documento orientador que responde aos ob-
jetivos gerais e específicos da sessão a realizar. Nele deverão constar 
os objetivos específicos definidos, a ordem e a estrutura dos assuntos, 
os aspetos a ressalvar, o tempo da sessão, as técnicas a utilizar e os 
materiais necessários.
Elaborar o plano de sessão é importante porque:

• Inspira confiança ao moderador/facilitador;

• Permite uma apresentação ordenada;
• Permite dar coerência à sessão;
•   Ajuda o moderador/facilitador a ver a sessão de todos os prismas, 

servindo de guia orientador durante a sessão;
•  Indica a lista de materiais a usar e a ordem em que devem ser usados;
• Ajuda na avaliação dos métodos e técnicas escolhidas;
•  Permite o regresso à linha condutora estabelecida quando há afasta-

mentos ou desvios;
• Permite recriar a mesma sessão em tempos distintos.

A criatividade, a inspiração e o rigor são fatores imprescindíveis para o 
sucesso da formação.

Figura 4 - Exemplo de Metaplan
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Conteúdos

-  Dificuldades 
sentidas em 
relação a 
“Viver com 
diabetes” 

-  Propostas, 
estratégias, 
soluções 
para ultra-
passar essas 
dificuldades.

Metodologias

Metaplan – 
questão de 
partida –  
“Qual é a  
maior dificul-
dade que sinto 
em relação à 
diabetes?”

Materiais  
necessários

-   Placard  
de Metaplan

- Pionaises

-  Cartões 
retangulares 
coloridos

-  Marcadores 
grossos

Tempo

30 minutos 

Plano da Sessão de Educação em Grupo – Exemplo

Tema: Viver com diabetes 

Participantes: 10 Pessoas com diabetes tipo 2 

Data:                                Duração: 1 hora             Local:

Formadores:

Conceitos-chave: 

Objetivos pedagógicos: 

Gerais: Que os participantes sejam capazes de exprimir as suas rep-
resentações, sentimentos, pensamentos, dificuldades em  
viver com a diabetes 

Específicos: 1. Que os participantes sejam capazes de exprimir  
a maior dificuldade que sentem em viver com diabetes e que  
apresentem propostas, estratégias, soluções para ultrapassar  
essas dificuldades.

Conteúdos

Definição 
de conteúdos 
por sequência 
pedagógica

Metodologias

Encadeamento 
das sequências 
pedagógicas  
e dos métodos 
e técnicas  
pedagógicas  
a utilizar

Materiais  
necessários

Identificação  
dos materiais  
e instrumentos  
de suporte à  
formação a  
utilizar por  
sequência 
pedagógica

Tempo

Quantificação 
do tempo 
em minutos 
para cada 
atividade 
pedagógica

Plano da Sessão de Educação em Grupo – Exemplo

Tema:

Participantes:

Data:                                Duração:                    Local:

Formadores:

Conceitos-chave:

Objetivos pedagógicos:       

Gerais:

Específicos:
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Vantagens das sessões de educação em grupo: 

-  Promoção da interação entre os participantes;

-  Estimulação da aprendizagem;

- Convívio;

- Rentabilização de tempo;

-   Partilha de experiências e de competências;

- Resolução de problemas.

A educação em grupo com orientação e apoio de pares tem ine-
rentes as seguintes vantagens: 

•  A credibilidade - as pessoas consideram mais credível o 
“discurso” dos outros participantes, pois partilham o mesmo 
problema.

•  O valor da experiência - as pessoas têm tendência a  
acreditar que a experiência do outro participante é aplicável e 
pode ser aproveitada.

•  A comunhão da linguagem – as pessoas sabem exprimir-se 
por termos compreensíveis, diretamente, entre todos os parti-
cipantes.

3. Planificar e pôr em prática as sessões de  
educação terapêutica individual e em grupo
 
Para planificar e realizar as sessões de educação terapêutica in-
dividuais e/ou em grupo, os conteúdos, métodos e técnicas de-
vem ser definidos tendo em conta as possibilidades locais (aces-
sibilidade geográfica, recursos humanos, físicos e financeiros) e 
as necessidades e preferências das pessoas. 

As sessões individuais e em grupo podem ser realizadas em al-
ternância, pois são técnicas com vantagens diferentes e comple-
mentares entre si. 

Vantagens das sessões de educação Individuais

-  Personalização e adaptação ao ritmo da pessoa;

- Relação privilegiada;

- Melhor contacto; 

-  Melhor conhecimento da pessoa, das suas vivências  
e contexto de vida;

-  Possibilidade de corresponder às necessidades.
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Uma das premissas fundamentais para o sucesso das intervenções é 
a inclusão ativa das pessoas com diabetes em parceria com os profis-
sionais de saúde, na definição de estratégias, de acordo com os seus 
interesses e necessidades. As sessões de Educação Terapêutica são 
centradas nas pessoas, com abordagens dinâmicas facilitadoras da 
comunicação e resolução de problemas, incentivando a interação dos 
participantes.

4. Realizar a avaliação da educação terapêutica

A avaliação individual pode ser planeada a qualquer momento do 
desenvolvimento do programa/consulta, se o profissional de saúde 
considerar necessário ou se a pessoa solicitar. 

Objetivos da avaliação da educação terapêutica

•  Valorizar as mudanças na pessoa 
(a aquisição de competências)

•  Avaliar as vivências da doença no quotidiano

•  Avaliar os conhecimentos, habilidades e competências 
nas várias áreas do tratamento e gestão da diabetes

•  Avaliar a autodeterminação e a capacidade de agir

•  Atualizar o diagnóstico educativo

•  Partilhar as informações com a equipa de saúde

•  Propor à pessoa a possibilidade de continuidade do programa de 
educação terapêutica tendo em conta os seus desejos e necessida-
des.

No final das sessões de educação em grupo pode solicitar-se aos par-
ticipantes que preencham questionários de avaliação de satisfação em 
relação às várias fases da sessão, aos aspetos que mais valorizaram 
e de que menos gostaram e as sugestões, o que permitirá otimizar as 
sessões seguintes, de acordo com os interesses e as necessidades dos 
participantes. 

Competências 
da pessoa 

com Diabetes



Educação Terapêutica na Diabetes
Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes 39Educação Terapêutica na Diabetes

Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes38

As pessoas com diabetes que integram programas de Educação Te-
rapêutica individuais ou em grupo adquirem competências de adap-
tação, de autocuidados e de autoavaliação. Estas competências são 
promovidas pela equipa de saúde ao longo do processo educativo.

Competências de adaptação

•  Conhecer-se a si própria (necessidades, valores,  
conhecimentos, projetos e desejos) e ter autoconfiança;

•  Desenvolver as competências na comunicação e nas relações inter-
pessoais;

•  Desenvolver a literacia em saúde, para uma análise  
e reflexão crítica e criativa, permitindo tomar decisões 
e resolver problemas;

•  Reconhecer as suas emoções e saber gerir as emoções 
e o stresse;

• Ter em conta os objetivos a atingir;

• Observar-se, avaliar-se e reforçar-se;

•  Identificar recursos do sistema de saúde, saber procurar informa-
ção fidedigna e participar nas associações de pessoas com diabe-
tes;

• Conhecer e fazer valer os seus direitos.

Competências de autocuidados

•  Conhecer a doença, identificar os sintomas, compreender  
e gerir o tratamento,  atuar em situações relacionadas  
com doenças intercorrentes;

•  Pôr em prática um estilo de vida saudável (alimentação, atividade 
física, …);

•  Realizar os procedimentos técnicos, os autocuidados  
e o autotratamento, de forma a prevenir ou retardar  
o aparecimento de complicações;

• Integrar as novas tecnologias na gestão da doença;

• Envolver a rede de apoio na gestão da doença.

Competências de autoavaliação 

•  Exprimir o seu ponto de vista quanto ao relacionamento  
com a equipa de saúde e à organização e desenvolvimento do pro-
grama individual de Educação Terapêutica.

•  Interiorizar a pertinência da informação e da aquisição de compe-
tências, em função das prioridades de aprendizagem.

•  Adaptar a diabetes e a gestão diária do tratamento  
em concordância com o seu projeto de vida.

•  Ter consciência dos benefícios da Educação Terapêutica, 
tais como as mudanças conquistadas, a satisfação das  
suas necessidades, a autonomia, a autoeficácia e a  
perceção do risco.

•  Percecionar os seus sentimentos e vivências em relação  
ao bem-estar (saúde física e psicológica), crenças e  
espiritualidade, qualidade de vida, rede de suporte,  
meio social e meio ambiente.
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A educação terapêutica acompanha as pessoas com diabetes e familia-
res/cuidadores ao longo das suas vidas, sendo desenvolvida gradual-
mente, ao ritmo dos interesses, desejos, necessidades, capacidades e 
dificuldades de cada pessoa, promovendo a aquisição e manutenção 
de competências que lhes permitam otimizar a gestão das suas vidas 
e da doença. 

Os benefícios da Educação Terapêutica são reconhecidos de forma 
consensual e referem-se ao aumento da satisfação das pessoas e dos 
profissionais de saúde, à melhoria da saúde, do bem-estar e da quali-
dade de vida e à diminuição dos custos a nível pessoal, familiar, labo-
ral, social e económico. 

É fundamental trabalhar em equipa multidisciplinar e desenvolver a 
interdisciplinaridade entre todos, o que será muito benéfico para toda 
a equipa de saúde, incluindo as pessoas com diabetes, familiares e cui-
dadores. 

Os estudos salientam a importância e as mais-valias dos pares nas 
sessões de educação em grupo a nível do bem-estar, troca de expe-
riências, aceitação da diabetes e da autonomia e desenvolvimento de 
capacidades de autogestão, pelo que é recomendada a realização des-
tas atividades.

Estas recomendações poderão servir de base a práticas de 
educação terapêutica adaptadas à realidade de cada local, 
aos recursos humanos e materiais disponíveis e à população  
a que se destina. 

Conclusão



Educação Terapêutica na Diabetes
Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes 43

ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde – Referências de 
Competências e de Formação para o domínio da Diabetes – Formação 
contínua. 2012. Lisboa:  Administração Central do Sistema de Saúde, 
Instituto Público. 

ADA – American Diabetes Association – Lifestyle Management: Stan-
dards of Medical Care in Diabetes – 2018. Diabetes Care 2018; 41 (su-
ppl. 1): S38-S50/ https://doi.org/10.2337/dc18-S004.

ADA – American Diabetes Association – National Standards for Dia-
betes Self-Management Education and Support 2017. Diabetes Care 
2017; 40(10): 1409-1419. https://doi.org/10.2337/dci17-0025. 

Asimakopoulou, K. & Scambler, S. The role of information and choice 
in patient-centred care in diabetes: a hierarchy of patient-centredness. 
European Diabetes Nursing. 2013. 10 (2): 58-62.

Barrier, Ph. Le diabète vu par un “philosophe”: témoignage. Bulletin d’ 
Education du patient. 2001. vol. 20, nº4.

Cardoso, A.F., Queirós, P. & Ribeiro, C. F. Intervenções para a aquisição 
do autocuidado terapêutico da pessoa com diabetes mellitus: revisão 
sistemática da literatura. Revista Portuguesa de Saúde Pública, Agos-
to 2015. Doi:10.1016/rpsp.2015.04.001.

Diabetes Education Study Group – DESG. Patient education. DESG 
Teaching Letter, nº7.www.desg.org.

Due - Christensen, M., Zoffmann, V., Hommel, E., & Lau, M. Can sharing 
experiences in groups reduce the burden of living with diabetes, regar-
dless of glycaemic control? Diabetic Medicine. 2012. 29: 251-256. Doi: 
10.1111/j.1464-5491.2011.03521.x.

Durand, T. L’Alchimie de la compétence. Revue Française de Gestion, n. 
127, p. 84-102, jan./fév. 2000.

Referências
Bibliográficas



Educação Terapêutica na Diabetes
Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes 45Educação Terapêutica na Diabetes

Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes44

Funnel, M. Diabetes self-management education and support: the key 
to diabetes care. Diabetes Voice. 2009.  54 (special issue): 20-23.

Haute Autorité de Santé. Structuration d’ un programme d’ éducation 
thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques. 2007. 
France: Institut National de Prévention et d’ Éducation pour la Santé.

Holt, R. I. G., & Goldstein, B. J. The aims of diabetes care. In Holt, R. I. G., 
Cockram, C. S., Flyvbjerg, A. & Goldstein, B. J. (eds) Textbook of Diabe-
tes, 4th edition (pp. 323-333). 2010. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

Hood, G. Patient empowerment in diabetes – past debates and new 
perceptions. European Diabetes Nursing. 2010. 7 (2): 77-78. 

Howells, L. A. L. Self-efficacy and diabetes: why is emotional “educa-
tion” important and how can it be achieved? Hormone Research. 2002. 
57(1): 69-71.

Hunt, J. Motivational interviewing and people with diabetes. European 
Diabetes Nursing. 2011.   8 (2): 68-73.

International Diabetes Federation (IDF). International Curriculum for 
Diabetes Health Professional Education. 2008. Brussels: IDF.

International Diabetes Federation (IDF). International Standards for 
Diabetes Education – 3rd edition. 2009. Brussels: IDF.

International Diabetes Federation (IDF). Peer Leader Manual.  2011. 
Brussels: IDF.

Ivernois, J. & Gagnayre, R. Apprendre à éduquer le patient. 1995. Paris: 
Éditions Vigot.

Kalra, S., & Richard Holt, R. DAWN 2 study results: provision of quality 
team-based and individualized diabetes care  on behalf of the DAWN 2 
Study Group. Diabetes Voice. 2013. 58, Special Issue 2: 29-31. 

Karlsen, B., Idsoe, T.,  Hanestad, B. R., Murberg, T.,  & Bru, E.  Percep-
tions of support, diabetes related coping and psychological well-being 
in adults with type 1 and type 2 diabetes. Psychology, Health & Medici-
ne. 2004. 9 (1): 53-70. 

Lacroix, A. & Assal, J. P. L’éducation thérapeutique des patients. 2003. 
Paris: Éditions Vigot.

Mão-de-Ferro, A., Na Rota da Pedagogia. 1999. Lisboa: Edições Colibri.

Mensing, C. O papel do educador para a diabetes na educação e trata-
mento da diabetes mellitus. In B. Goldstein & D. Muller-Wieland (eds). 
Diabetes tipo 2 – princípios e práticas, 2ª ed. 2008. Algés: Euromédico 
– Edições Médicas. 

Peyrot, M. DAWN 2: a multi-national, multi-stakeholer study and strong 
action platform to promote person-centred diabetes care. Diabetes 
Voice. 2013. 58, Special Issue: 13-16.

Peyrot, M. Putting people centre stage: evidence-based framework for 
facilitating diabetes self-management. European Diabetes Nursing, 
supplement: The 4th International Dawn Summit: Patient-centred dia-
betes care worldwide. 2009. 

Peyrot, M., Rubin, R. R., Lauritzen, T., Skovlund, S. E., Snoek, F. J., Ma-
thews, D. R., & Landgraf, R. Patient and provider perceptions of care 
for diabetes : results of the cross-national DAWN study. Diabetologia. 
2006. 49 : 279-288. doi : 10.1007/s00125-005-0048-8.

Porta, M. & et al. Methodology and Therapeutic education. In: Embed-
ding Education into Diabetes Practice. 2005. Basel: Karger. Vol. 18, pp 
23-29.

Portugal. Ministério da Saúde. Direcção-Geral da Saúde. Direcção de 
Serviços de Cuidados de Saúde, Programa Nacional de prevenção e 
controlo da diabetes. - Lisboa: DGS, 2008.



Educação Terapêutica na Diabetes
Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes 47Educação Terapêutica na Diabetes

Competências dos profissionais de saúde e das pessoas com Diabetes46

PortugaL.Ministério da Saúde. Direcção Geral da Saúde. Educação 
Terapêutica na Diabetes Mellitus. Circular Normativa n° 14/DGCS. 
12/12/2000.

Raballo, M., Trevisan, M., Trinetta, A. F., Charrier, L., Cavallo, F., Porta, 
M., & Trento, M. A study of patients’ perceptions of diabetes care deli-
very and diabetes – propositional analysis in people with type 1 and 2 
diabetes managed by group or usual care. Diabetes Care. 2012. 35 (2): 
242-247.

Reach, G. Patient autonomy in chronic care: solving a paradox. Patient 
Preference and adherence. 2014. 8: 15-24. doi: 10.2147/PPA.555822.

Serrabulho, L. (coord.). A Educação Terapêutica na Diabetes. 2016. Lis-
boa: Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal.

Serrabulho, L.,Ribeiro, R.,Silva, S. & Raposo, J. Relevância e estrutura 
proposta para um Curso Europeu Certificado de Educador em Diabe-
tes Pediátrica – EU - (P)CDEC. Revista Portuguesa de Diabetes. 2016. 
11 (2): 62-69.

Simmons, D. Peer support: time to tap the (largely) untapped. Euro-
pean Diabetes Nursing.2013. 10 (3): 98-103

Skovlund, S. E., & Peyrot, M. The Diabetes Attitudes, Wishes, and Needs 
(DAWN) Program: a new approach to improving outcomes of diabetes 
care. Diabetes Spectrum. 2005. 18 (3): 136-142.

Skovlund, S. Patient-centred diabetes care worldwide. European Dia-
betes Nursing. 2009.  supplement: The 4th International Dawn Sum-
mit: Patient-centred diabetes care worldwide.

So, W. Y., & Chan, J. C. N. The role of the multidisciplinary team. In Holt, R. 
I. G., Cockram, C. S., Flyvbjerg, A. & Goldstein, B. J. (eds) Textbook of Dia-
betes, 4th edition (pp. 969-980). 2010. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Willaing, I. DAWN 2 study highlights importance of active involvement, 
engagement and education of people with diabetes. Diabetes Voice. 
2013. 58, special issue 2: 25-28.

World Health Organization. Adherence to long term therapies – Evi-
dence for action (pp. 1-85). 2003. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. Therapeutic patient education. Continuing 
education programmes for healthcare providers in the field of preven-
tion of chronic diseases. 1998. Copenhagen: World Health Organiza-
tion.

Wouda, J. C., & Wiel, H. B. M. Education in patient-physician communi-
cation: how to improve effectiveness? Patient Education and Counse-
ling. 2013. 90: 46-53. doi: 10.1016/j.pec.2012.09.005.




