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De acordo com a Organização Mundial da Saúde, “Literacia em saúde é o grau em que os 
indivíduos têm a capacidade de obter, processar e entender as informações básicas de saúde para 
utilizarem os serviços e tomarem decisões adequadas de saúde”. perante tal definição esta 
torna-se o eixo de acção do nosso dia a dia na Clinica Ambulatória Pos Covid -19, Polo Hospital 
Santa Marta, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central.

A utilização da Telesaúde - tecnologias de comunicação e informação, telemonitorização, 
videochamadas, videoconferências e telereabilitação são uma solução importante. Pretende-se 
manter o contacto entre doentes e familiares na satisfação de serviços e que seja também um 
veículo de promoção, da literacia e do empoderamento para a saúde.
 Programa inicialmente criado para dar resposta á pessoa com sequelas do Long COVID, está 
nesta fase a ser alargado para aquela com doença respiratória.
Na área da prevenção e controlo da doença complexa, a capacidade em realizar o autocuidado é 
uma orientação para o enfermeiro na execução do seu trabalho. A conjugação do ensino, 
capacitação na esfera do doente com apoio da telemonitorização contribui para a manutenção do 
melhor estado de saúde possível.
 A telemonitorização permite acompanhar o doente no seu domicílio.
 Permite a adequada integração coordenada dos cuidados de saúde centrados pessoa 
permitindo a figura do Patient Advocacy, possibilita o acompanhamento à distancia, 24h por dia, 
sete dias por semana, monitorização remota de sinais vitais, vigilância nas atividades de vida diária 
relacionadas com a saúde, bem-estar e segurança. O risco é estratificado pela gravidade da 
doença, com sistema de alerta e encaminhamento adequado. Os resultados são reportados pelo 
doente, passo importante para a consciencialização e a aceitação do seu estado. Contribui 
eficazmente na capacitação, adesão à terapêutica. Promove o uso eficiente de recursos e 
contribui para a melhoria de Outcomes com o conforto dos cuidados de proximidade no seu 
ambiente natural.
 A telereabilitação é mais uma estratégia segura utilizada, no acompanhamento e 
recuperação da pessoa pós COVID-19. Os resultados do programa adoptado sugerem melhorias 
clínicas e funcionais e apontam para a sua eficácia, apresentando-se como uma oportunidade no 
desenvolvimento de competências na pessoa em situação de doença complexa. 

Figura 1. Percurso doente em 
telemonitorização CAP COVID


