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Já disponível "Segurança no 

Comunicar” 

e-saude / e-health' – Um 

instrumento de comunicação para 

orientação Pedagógica de 

Profissionais em Saúde" 

 

 
A Enfermeira Sandra Laia Esteves em tido um percurso 
brilhante na Literacia em Saúde. Mestre em 
Enfermagem Comunitária, especialista em Literacia 
em Saúde desde 2018. 
Minha aluna da Pós Graduação em Literacia em saúde 
(ISPA, 2018), o seu percurso, dedicação, capacidade 
humana sempre estiveram acima daquilo que 
esperamos de uma profissional dedicada e de 
excelência, como ela é. 
 
No projeto de final da PG ela e as suas colegas de 
trabalho, a Enfermeira Ana Sofia Lopes e Drª. Beatriz 
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Filipe (psicóloga), investiram num projeto de literacia 
em saúde , que hoje deu grandes passos. Trata-se da 
versão regista e oficial de um instrumento de ensino 
de competências comunicacionais em saúde, baseado 
nos princípios da literacia em saúde. 
 
 

O produto audiovisual chama-se: 

"Segurança no Comunicar 'e-saude/e-
health'  
Orientação Pedagógica para 
Profissionais nas áreas de  Saúde" 
 
Ela refere: Deparamo-nos, frequentemente, na nossa 
prática clínica com a existência de comunicação 
disfuncional (na relação profissional de saúde-doente) 
o que compromete a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados, como a segurança do doente. 
 
A Comunicação em Saúde é um pilar nos cuidados em 
saúde, e por isso, como ela refere: “aventuramo-nos a 
elaborar este instrumento audiovisual pedagógico que 
visa sensibilizar os futuros e profissionais da área da 
saúde da importância da aplicação de técnicas de 
melhoria de comunicação na sua prática clínica.». 
 
Utilizando o Modelo ACP – (Vaz de Almeida, 2016), ela 
refere que, com esta “ comunicação funcional 
(assertiva, clara e positiva - modelo ACP) estamos a 
contribuir para o aumento dos níveis de literacia em 
saúde do utente, capacitando-o a aceder, 
compreender, usar e decidir melhor no seu processo 
de saúde”. 
 
Este documentário resultou da simulação de três 
contextos transversais em saúde: 
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-> Médica - doente: Adesão ao Tratamento 
-> Enfermeira - doente: Gestão do Regime 
Terapêutico 
-> Secretária Clínica - doente: Atendimento em 
Consulta  
 

Após cada contexto, são apresentadas as orientações 
pedagógicas condizentes a um melhor resultado em 
saúde de acesso, compreensão e uso dos recursos de 
saúde. 
 
Alguns cenários dos vídeos que se focam em cenas de 
má e boa comunicação que permitem exemplificar 
cenas reais do dia -a dia em saúde 
Cenário 1  

 
 
Cenário 2 
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Cenário 3 

 
A Enfermeira Sandra Laia Esteves e o seu grupo 
salientam que  “os instrumentos audiovisuais são das 
melhores ferramentas para a aprendizagem e 
memorização no ensino, como também excelentes 
para a disseminação digital. 
 
Parabéns querida Enfermeira Sandra Laia Esteves por 
atingir este cume do seu projeto que agora pode ser 
amplamente disseminado em meios de saúde de 
proximidade, hospitalares, públicos e privados. 
 
O projeto contou com a colaboração da Enfermeira 
Ana Sofia Lopes e da Drª Beatriz Filipe, também 
especialista de Literacia em saúde. 
 
É muito bom ver na prática os resultados de uma bem 
aplicada literacia em saúde. Melhorando e 
capacitando os profissionais das várias áreas da saúde 
a conseguirem ultrapassar as barreiras 
comunicacionais, com uma comunicação mais 
assertiva, clara e positiva.  
 
Parabéns da Sociedade Portuguesa de Literacia em 
Saúde e, em particular um grande abraço de parabéns 
meu por este produto de comunicação de elevada 
qualidade. 
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link de acesso aos videos: 
https://youtu.be/c4ZqHGfgcf8 
 
 

 

Com estima,  as autoras, Ana Sofia Lopes, Beatriz Filipe, Sandra 

Laia Esteves 

Contato: sandralaiaesteves@gmail.com 

https://youtu.be/c4ZqHGfgcf8

