
  
 

 

 

LITERACIA EM SEGURANÇA DO DOENTE: 

UM PERCURSO EM CONSTRUÇÃO 

 

O CHULC assumiu a segurança do doente e o seu envolvimento como prioridade. Neste sentido, 

têm sido desenvolvidas campanhas de “Segurança do Doente”, inspiradas no movimento Patient 

for Patient Safety lançado pela OMS e alinhadas com os objetivos estratégicos do Plano Nacional 

para a Segurança do Doente (2015-2020). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem como prioridade a promoção de práticas mais seguras 

em saúde, enfatizando o papel do cidadão no âmbito da melhoria da qualidade e da segurança dos 

cuidados.  

Nos últimos anos, têm sido lançados diversos desafios e metas para a Segurança do Doente, a nível 

internacional e nacional, que apelam ao efetivo envolvimento dos doentes, cuidadores, profissionais 

de saúde, decisores políticos, vítimas de incidentes e cidadão em geral. 

Alinhado com estes pressupostos, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) assumiu a 

segurança do doente e o envolvimento do mesmo como uma prioridade. Neste sentido, desde 2013 

têm sido desenvolvidas campanhas de “Segurança do Doente” (Figura 1), com ações que 

operacionalizam este propósito.  

 

 

Figura 1 - Campanhas de “Segurança do Doente” do CHULC 



  
 

 

As campanhas inicialmente inspiradas no movimento Patient for Patient Safety lançado pela OMS, 

foram, entretanto, alinhadas com os objetivos estratégicos enunciados no Plano Nacional para a 

Segurança do Doente (2015-2020).  

Para o desenvolvimento das campanhas foram definidos os seguintes objetivos, estratégias e 

atividades que podem ser lidos nos quadros 1 e 2 e exemplos de material informativo na figura 2 e 3. 

 

Quadro 1 - Principais objetivos das campanhas de segurança do doente 

OBJETIVOS DAS CAMPANHAS DE SEGURANÇA DO DOENTE 

- Promover as boas práticas preconizadas nas várias metas internacionais para a “Segurança 

do Doente”. 

- Alertar e divulgar aos doentes/famílias, profissionais e cidadãos, as medidas de segurança 

que podem contribuir para aumentar a segurança dos cuidados de saúde. 

- Identificar necessidades de melhoria nas Unidades Clínicas do CHULC para o aumento da 

segurança do doente.   

- Aumentar a literacia e envolver os doentes/famílias, profissionais e cidadãos nas questões 

relacionadas com a “Segurança do Doente”. 

 

Quadro 2 - Principais estratégias e atividades desenvolvidas 

ESTRATÉGIAS E 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NAS 

CAMPANHAS 

Divulgação das Campanhas ao cidadão através de meios tecnológicos 

e comunicação especializada (Internet e Intranet; press releases) 

Enquadramento do tema com lançamento das Campanhas através de 

Workshops, Conferências, Encontros  

Realização de conferências com testemunhos de doentes, abertas 

aos profissionais, doentes e público em geral; 

Articulação com Ligas, Associações de doentes e Juntas de Freguesia 

na disseminação da informação e participação nas atividades 

Divulgação de informação no âmbito da temática com recurso a 

jogos, questionários de autoavaliação, autocolantes, marcadores de 

livros e cartazes (fig. 2) 

Realização de visitas às Unidades Clínicas para disseminação da 

informação aos doentes/famílias e profissionais 

Afixação de cartazes e exibição de informação nos ecrãs das 

consultas externas (fig. 3) 

Treino e formação no âmbito da segurança do doente a profissionais 

e doentes 

Visitas às unidades clínicas, para identificação de boas práticas no 

âmbito das temáticas abordadas em cada campanha 

 



  
 

 

Figura 2 - Exemplo de material informativo para o cidadão no âmbito das Campanhas de “Segurança do Doente” 

 

 

Figura 3 - Exemplo de cartazes dirigidos ao cidadão no âmbito das Campanhas de “Segurança do Doente” 

 

Projeto piloto "Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde" 

Em 2018, o CHULC integrou o projeto piloto "Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde" 

(Despacho n.º 6430/2017), coordenado pela Direção Geral da Saúde, sendo uma das nove 

instituições nomeadas pelo Ministério da Saúde. Este projeto nacional tinha como principal 

finalidade promover a literacia para a segurança dos cuidados de saúde junto do cidadão. O mesmo 

pressupunha o desenvolvimento de atividades em seis áreas prioritárias (Figura 4), sendo a sua 

dinamização da responsabilidade das Ligas dos Amigos, das Associações de Doentes das Unidades 

Prestadoras de Cuidados de Saúde envolvidas e das Comissões da Qualidade e Segurança. 



  
 

 

Figura 4 - Áreas prioritárias do Projeto-piloto «Literacia para a Segurança dos Cuidados de Saúde» - Despacho nº 6430/2017 

 

Assim em 2018, foram dinamizadas pelo CHULC 

12 sessões de formação dirigidas ao cidadão no 

âmbito das seis áreas prioritárias, envolvendo a 

Junta de Freguesia de Arroios e outras 

entidades (Figura 5).  

Paralelamente, a campanha "Envolvimento do 

Doente na sua Segurança", lançada em 

dezembro de 2017, constituiu-se como outra 

iniciativa que se associou a este projeto 

nacional.  

Neste contexto, realizaram-se 9 conferências 

abertas ao público (Figura 6), que incluíram 

sempre a perspetiva do cidadão, e que 

contaram com a participação de 700 pessoas. A 

partilha de testemunhos de doentes e de 

profissionais afigurou-se de inquestionável valor 

formativo e de reflexão para a melhoria das 

práticas, evidenciando-se premente o 

aprofundamento desta temática junto da 

sociedade civil. 
Figura 5 - Cartaz de divulgação das sessões de formação 

para o cidadão 

 



  
 

 

 

Figura 6: Conferências de Segurança do Doente promovidas no CHULC em 2018 

 

Figura 7 – Ciclo de conferências da Campanha “Envolvimento do doente na sua segurança” 

Esta necessidade de maior envolvimento verificou-se também na crescente solicitação de unidades 

do CHULC ao Gabinete de Segurança do Doente para o desenvolvimento de atividades dirigidas aos 

seus utentes/cuidadores, visando sobretudo um regresso seguro a casa, sendo disso exemplo a 

inclusão dos temas da segurança do doente em alguns projetos locais. 

Na participação e colaboração neste processo de dinamização, salienta-se ainda o papel fundamental 

das Ligas e Associações de doentes, em especial da Associação Viva Mulher Viva.  

 

Crescer mais em segurança do doente 

Em 2019, a campanha anual é subordinada ao tema “Crescer Mais em Segurança do Doente”, sendo 

dinamizada através de um novo ciclo de conferências (Figura 8), à semelhança do realizado no ano 



  
 

anterior. A escolha dos temas, teve especial enfoque nos cuidados ao doente além muros, ou seja, 

para além das instituições prestadoras de cuidados de saúde. 

 

Figura 8 - Conferências de Segurança do Doente promovidas no CHULC em 2019 

Simultaneamente, têm sido desenvolvidas ações 

de sensibilização com o intuito de motivar a 

partilha de experiências e a construção de 

projetos de Segurança do Doente, que contem 

com participação efetiva do cidadão. Os dois 

melhores projetos serão premiados no Encontro 

anual da “Segurança do Doente” a realizar no dia 

6 de dezembro de 2019. 

 

Dia Mundial da Segurança do Doente 

No dia 17 de setembro, a OMS celebrou, pela 

primeira vez, o Dia Mundial da Segurança do 

Doente. O CHULC assinalou este dia 

promovendo várias iniciativas, nomeadamente: 

- Realização da 4ª conferência, com o tema “O 

Hospital lá de casa: estar internado... no 

domicilio”. 

- Realização e divulgação de vídeo alusivo às 

principais estratégias para Segurança do Doente 

https://www.youtube.com/watch?v=ddgiSDi949c  

- Divulgação do cartaz "A Segurança do Doente 

nas Suas Mãos" que destaca 10 ações para 

aumentar a segurança do doente (Figura 9). 

Figura 9 - Cartaz "A Segurança do Doente nas Suas Mãos" 

https://www.youtube.com/watch?v=ddgiSDi949c


  
 

- Walk around efetuadas pela Equipa do GSD nas seis unidades hospitalares do CHULC, divulgando a 

campanha e o Dia Mundial da Segurança do Doente, disponibilizando materiais informativos aos 

doentes e aos profissionais. 

 

Considerações finais 

O envolvimento do doente e família nos cuidados de saúde reflete-se na sua satisfação, motivação e 

adesão ao tratamento, contribuindo deste modo para a melhoria e segurança dos cuidados, com 

consequentes ganhos em saúde.  

As campanhas desenvolvidas motivaram o debate e reflexão, contribuindo para a construção de uma 

cultura de segurança e participação mais ativa de todos na melhoria continua da segurança dos 

cuidados de saúde. 

Todos somos responsáveis por garantir a Segurança do Doente em todos os momentos do seu 

percurso no Sistema Nacional de Saúde e acreditamos que todos podem contribuir! 
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