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RESUMO

A informação em saúde é um fator determinante para o aumento do conhecimento, a ado-

ção de comportamentos saudáveis, a comunicação entre médico e paciente, a comunicação 

entre outros profissionais de saúde, para a gestão de uma doença crónica, a adesão a tera-

pêutica e tratamentos, entre outros. 

Atualmente os pacientes têm acesso a documentos que eram orientados apenas para os 

médicos e outros profissionais de saúde. O acesso à informação é suficiente, no entanto estes 

documentos excedem muitas vezes a capacidade de leitura do utente, que tem necessidades 

informacionais únicas. 

O objetivo desta investigação é desenvolver um processo de design colaborativo que permita 

perceber quais as necessidades reais dos utentes do Serviço Nacional de Saúde e identificar 

outras oportunidades para a inovação. Em colaboração com o Instituto Nacional Dr. Ricar-

do Jorge desenvolvemos um projeto de investigação que pretende através do envolvimento 

dos intervenientes em todo o processo de criação, identificar as dificuldades na leitura e in-

terpretação da informação no boletim analítico, identificar necessidades latentes e contribuir 

para o desenvolvimento de um processo de investigação em design na área da saúde válido e 

flexível para a adaptação a outros contextos. 

A abordagem metodológica aplicada no projeto foi o Design Thinking que compreende 

diferentes fases para permitir, através de uma visão holística recolher informação sobre o 

contexto, fazer o levantamento das principais características do utilizador, e desenvolver um 

protótipo para ser testado e avaliado no desenvolvimento de workshops, entrevistas, consulta a 

especialistas, e nos testes com utilizadores. 

Os resultados foram ao encontro do que estava previsto na utilização do processo de Design 

Thinking. Identificamos novas oportunidades, desenvolvemos empatia com os utentes, de-

tetamos a existência de pressupostos e ideias pré-concebidas erradas, diminuímos o número 

de erros na leitura e interpretação dos resultados das análises clínicas. 

Concluímos que a abordagem ao problema da Literacia em Saúde através do design cen-

trado no humano, amplia a capacidade de leitura e interpretação da informação, permite o 

levantamento de novos insights desconhecidos e uma resposta às necessidades reais do utente.

Palavras-chave: Design de Informação, Literacia em Saúde, Design Thinking, Codesign   
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ABSTRACT

Health information is a key factor for increased knowledge, encourage the adoption of  

healthy behaviour, increase communication between doctor and patient and between other 

health professionals, management of  a chronic disease, adherence to therapy and treat-

ments, among others.

Nowadays patients have access to documents that were developed to doctors and other 

health professionals. Access to information is sufficient, but documents often exceed the 

reading capacity of  the user, who has unique information needs.

The purpose of  this research is to develop a collaborative design process that allows us to 

understand the real needs of  National Health Service users and recognize other opportuni-

ties for innovation. In collaboration with National Institute Dr. Ricardo Jorge we developed 

a research project that aims to involve stakeholders in the whole process of  creation, identify 

difficulties in reading and interpreting information in the clinical analysis report. Also, intent 

to identify hidden needs and contribute to the development of  a valid and flexible design 

research process in health for suiting other contexts.

The methodology applied in the project was Design Thinking process that allowed us, by 

different phases, to gather information about the context through holistic perspective, survey 

user key characteristics, and develop a prototype to be tested and evaluated in the develop-

ment of  workshops, interviews, expert consultation, and user testing.

The results were consonant to expectation of  the Design Thinking process. We identified 

new opportunities, develop empathy with users, uncover assumptions and wrong preconcei-

ved ideas, decreased the number of  errors in reading and interpretation of  clinical analysis 

report.

We conclude that, adressing the health lietarcy problem through user centered design extend 

the ability to read and interpret information, allows the raising of  new unknown insights 

and respond to the user’s real needs.

Keywords: Information Design, Health Literacy, Design Thinking, Codesign. 
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INTRODUÇÃO

1
Objeto de estudo: o design e a informação em saúde 

The Ultimate job of  design is to transform man’s environment and tools, and, by extension, man himself ”  (Pap-

anek, 1973)

Se o acesso à informação fosse sinónimo de conhecimento, então atualmente não tería-

mos tantas idas ao médico, ao hospital, nem certamente tantas pessoas doentes com as 

designadas doenças não transmissíveis, causa de morte de mais de 40 milhões de pessoas 

por ano (SNS, 2017). A organização Mundial de Saúde realçou que a maioria das doen-

ças não transmissíveis, incluindo doenças cardíacas, os acidentes vasculares cerebrais, 

diabetes mellitus tipo 2, bem como 40% dos cancros podem ser prevenidos através de 

adoção de hábitos de vida saudáveis.

Presentemente a palavra de ordem é o aumento da literacia em saúde, entendida como 

a capacidade dos indivíduos de obter, processar e entender a informação básica da saú-

de assim como os serviços que necessitam para tomar as decisões de saúde adequadas 

(Nielsen-Bohlman et al, 2004). A literacia em saúde equipa o indivíduo de competências 

que o tornem capaz de ler e compreender a informação e a gerir melhor a sua própria 

saúde, contribuindo assim para a promoção da saúde e para a prevenção da doença. 



23

CARLA SANTOS

Um indivíduo habilitado é um utente mais confiante nas suas capacidades e que recorre 

menos ao serviço de saúde, consequentemente diminui as despesas e custos do mesmo, 

contribuindo para a sustentabilidade01 do serviço de saúde. O acesso à informação origi-

na pacientes mais informados, mais comprometidos e melhores gestores dos seus cui-

dados de saúde, além de promover a sua segurança. No entanto os pacientes e utentes02 

têm necessidades informacionais que os ajudam a interpretar melhor a informação, e 

de uma forma geral os suportes de comunicação não são pensados tendo em conta essas 

necessidades. 

Se a informação a que o indivíduo tem acesso for compreendida e fizer sentido03 para 

o próprio a consequência é o crescimento do conhecimento e aumento da literacia em 

saúde. A abordagem integradora do processo de design, através da criação de espaços de 

experiência para o utente se envolver e participar na construção das mensagens, propor-

ciona a base para evoluir. 

A questão da literacia em saúde é um problema complexo, ambíguo, que não tem uma 

solução definitiva e é sempre o sintoma de outro problema tão ou mais complexo do que 

o inicial (Rittel & Webber, 1973).  Existem, inscritos no tema principal muitos outros 

igualmente imensuráveis, que têm de ser referidos para se perceber o vínculo entre eles, 

como a saúde, a doença, a adoção de hábitos de vida saudáveis, o contexto, entre ou-

tros. Conscientes da complexidade do problema, e da magnitude do objeto de estudo - o 

contributo do design para o aumento da literacia em saúde, foi necessário balizar para 

não tornar o trabalho muito extenso e errante. Com esse propósito focamos o trabalho 

no processo colaborativo e centrado no humano de desenvolvimento de documentos 

de informação médica baseados no utente ou paciente, através de uma revisão literá-

01 Pode entender-se sustentabilidade como a capacidade e a competência de um sistema, uma organização, uma 
entidade ou um processo, viver e perdurar de forma equilibrada por um prazo razoavelmente longo (Harfouche, 
2010). 

02 Utilizamos ao longo desta investigação o termo “utente” para definir o utilizador de um serviço de saúde. Neste 
caso, em particular dirigimo-nos a pacientes e utentes porque, como vamos aprofundar mais à frente, as necessidades 
informacionais do indivíduo modificam de acordo com a situação vivida. 

03 Esforços explícitos para a construção de sentido ocorrem quando o atual estado do mundo é percepcionado de 
forma diferente do expetável estado do mundo. Compreendemos a construção de sentido como a materialização de 
significados para informar e restringir a identidade e a ação. Envolve mudar as “circunstâncias” numa situação que é 
compreendida explicitamente em palavras e que serve de ponto de partida para a ação (Weick & Sutcliffe, 2005).
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ria sustentado por estudo de casos e trabalho de campo. O trabalho de campo procura 

mostrar evidências da possibilidade e tornar a informação compreensível e útil, através 

da ilustração de métodos que explicam como as necessidades e requisitos do indivíduo 

podem ser incorporados nas soluções através do design (Koskinen et al, 2011).

Ilustração 1 - Informação vs Informação + colaboração (ilustração da autora)

O desafio que se coloca é a conquista de caminhos e métodos para a criação de situa-

ções mais satisfatórias, nas quais os pacientes não são tão dependentes do que o sistema 

de saúde lhes entrega e sejam capazes, por um lado de ganhar confiança para gerir a 

sua própria saúde, dos seus familiares e amigos, por outro lado de reduzir os acessos ao 

serviço nacional de saúde diminuindo também gastos desnecessários. 

Dado que não basta ter acesso à informação para a compreendermos e lhe atribuirmos 

utilidade, é fundamental o papel das entidades reguladoras na promoção, juntamente 

com a comunidade, de espaços para uma mudança de paradigma. O desafio consiste 

em transformar a informação em conhecimento, partindo do princípio empírico defen-

dido por Hume04 corroborando a ideia de que o conhecimento decorre da experiência. 

Neste sentido, o design como processo orientado por objetivos que envolve a resolução 

de problemas, a criação de algo novo ou a transformação de situações menos desejáveis 

noutras mais desejáveis (Friedman, 2003), tem um papel fundamental na forma como a 

informação é disponibilizada e apresentada. A dimensão e alcance da atividade do de-

sign no universo social confere-lhe um estatuto de particular relevância que está relacio-

nado com a satisfação e felicidade do ser humano. 
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Extensa literatura sugere que uma solução para os atuais problemas da sustentabilidade 

da saúde é o envolvimento ativo dos utentes na gestão da saúde através da capacitação 

das suas habilidades (Russo et al, 2019) O envolvimento do utente no processo de de-

senvolvimento de soluções que visem o bem-estar do próprio utente e satisfaça as suas 

necessidades, independentemente do formato ou suporte e do tema abordado, promove 

qualidade de vida e melhores experiências no acesso à saúde, ou evita o acesso desne-

cessário. Contudo, é importante compreender os envolvidos (Osborne, 2006) e definir 

o processo de envolvimento de forma clara para não transformar o processo em algo 

negativo. A colaboração e a criação de soluções de comunicação de informação sobre a 

saúde, que propiciam uma resposta às necessidades reais das pessoas, acrescentam ao in-

divíduo uma sensação de inclusão no processo de design e a induzem a responsabilidade 

de assumir um compromisso com os conteúdos abordados. Propomos uma abordagem 

focada no utente e baseada em métodos colaborativos, com a premissa que a experiên-

cia proveniente dos utentes, pacientes e profissionais de saúde são uma forma diferente 

de obter conhecimento válido sobre o problema de diversos pontos de vista. A função 

do design é transformar essa informação, a partir dos contributos dos intervenientes e 

adaptá-la, possibilitando que os utentes a transformem em conhecimento.   
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2
Motivação 

A motivação que desencadeou este projeto surge da necessidade pessoal de desenvolver 

uma investigação de carácter social, mas também a vontade de atingir determinado do-

mínio no contexto na área a que me proponho trabalhar e continuar a investigar. Desde 

sempre considerei o design uma atividade com um carácter fundamentalmente social, 

uma atividade que incentiva o princípio igualitário e dá voz às pessoas que normalmente 

não são “ouvidas”. 

O início deste trabalho surgiu numa fase que estávamos a viver uma crise financeira em 

Portugal consequência da crise financeira global de 2007/ 2008. Em época de crise as 

consequências mais nefastas são sentidas principalmente nas áreas sociais, manifestan-

do-se sobretudo através do desemprego, empobrecimento geral, emigração, e situações 

mais precárias de vida e de bem-estar. Precipitada pela falência do banco de investimen-

to Lehman Brothers e que rapidamente alastrou à Europa, esta crise levou em 2010 à 

necessidade de pedido de resgate de países como a Grécia, Portugal, Irlanda e Chipre, 

a nossa vizinha Espanha teve de pedir apoio financeiro. Foram aplicadas medidas de 

austeridade, reforma do mercado global e redução de gastos com educação, saúde, pen-

sões levando ao descontentamento da população. Os recursos foram limitados e foram 

implementadas medidas entre 2012 e 2015 que comprometeram ou restringiram, entre 

outras coisas, o acesso dos portugueses a cuidados de saúde: taxas moderadoras, redução 

de pessoal e de custas de material, medicamentos, reformas estruturais, entre outras. 

Com a crise, o acesso a cuidados de saúde e a noção de equidade foram abalados e sen-

tiram-se os efeitos negativos da austeridade, principalmente em classes mais vulneráveis 

que por si só já são detentores de circunstâncias que agravam ou dificultam o seu estado 

de saúde: baixos rendimentos, baixa escolaridade e condições precárias de habitação. 

Esta inquietação despoletou assim a vontade de contribuir para a sociedade, através de 

ações, que não obstante a humilde dimensão podem gerar grandes mudanças. A tomada 

de consciência do papel que cada um de nós desempenha na sociedade e promoção de 

atitudes responsáveis do que está ao nosso alcance tem como desfecho ou pode refletir-se 

numa diminuição do impacto dos excessos na saúde.  

A saúde é um domínio que emerge de um conjunto de determinantes sociais como a 
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educação e o rendimento, e não apenas do investimento nos cuidados de saúde. E esta 

condição apresenta uma janela de possibilidade para a intervenção. O design é uma 

disciplina intersetorial, que pela sua natureza criativa e visual tem um alcance único que 

o torna uma ferramenta privilegiada para procurar responder a alguns dos desafios que 

a atualidade apresenta, aumentando em colaboração com outras disciplinas e profissões, 

o valor da vida. O acesso dos pacientes e utentes à informação sobre saúde, via analó-

gica ou digital está a crescer, e as fontes de informação são intermináveis.  Juntamente 

com este crescimento desenfreado crescem outras preocupações, sendo uma delas sobre 

o impacto nos pacientes do acesso à informação, designadamente à informação sobre a 

própria saúde, como por exemplo, aos resultados dos exames médicos sem o respetivo 

acompanhamento de um profissional de saúde. O acesso à informação só por si, e como 

mencionei logo no início não significa mais conhecimento e mais saúde, há toda uma 

série de condicionantes e fatores que influenciam a utilização da informação de forma 

eficaz.

O design pelo seu alcance, visibilidade e carácter social procura nesses obstáculos opor-

tunidades para a inovação e assim beneficiar o ambiente humano e representa os desejos 

da comunidade. 

Ilustração 2 - Alcance do design (ilustração da autora)
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Esta investigação pretende conferir ao design um carácter social através de um projeto 

que procura compreender o funcionamento de determinados comportamento e atitudes. 

Ambiciona gerar novas situações promissoras, adicionando valor ao que existe: a infor-

mação, facilitando a compreensão e ajudando à criação de significado e de impacto na 

vida das pessoas. Esta inquietação sobre a forma como navegamos e como retiramos sig-

nificado da informação, a observação e experiências pessoais, e a constatação de como 

uma crise global limita e coloca numa situação de fragilidade os já frágeis, construíram o 

palco para esta investigação que procura aplicar as valências da atividade ao serviço da 

sociedade. 
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3
Objetivos da investigação 

   

O acesso à informação sobre saúde pode traduzir-se em diversas realidades, que refle-

tem experiências que podem ser positivas ou negativas. Quando aguardamos a confir-

mação que estamos bem de saúde, normalmente a experiência é positiva, no entanto 

quando acedemos à informação para confirmar o aparecimento de uma doença, o 

estado de uma doença já existente ou a confirmação de que é necessário medicação ou a 

adoção de novos hábitos de vida, a experiência revela-se desafiante.

Existem dois fatores principais que contribuem para a avaliação restritiva do contato 

com a informação em saúde, primeiro por ser um tema delicado para determinadas 

pessoas, segundo porque existem vários intermediários ao longo do processo com dife-

rentes perspetivas e interesses. Isto possibilita, durante todo o processo de contato com 

a informação, o surgimento de situações que dificultam o acesso e a compreensão dessa 

mesma informação. 

Identificamos situações que decorrem logo numa fase inicial do contato: na orientação 

espacial nos hospitais e serviços de saúde (Huelat, 2007), na interpretação de orientações 

para realização de um exame médico, na compreensão dos conselhos do médico ou pro-

fissional de saúde, na leitura e interpretação dos resultados de um exame, entre muitas 

outras. 

Vivemos numa época em que lidamos com a facilidade de acesso à informação sem 

filtros através de uma pesquisa na internet, e com a facilidade de comunicação nas redes 

sociais não especializadas, o que provoca uma deriva pela informação que por si só re-

presenta um perigo e uma vivência angustiante com maior frequência.

Mais concretamente na realização de testes médicos, podem ser prescritos exames não 

necessários, a preparação para o exame pode não ser bem feita, as amostras podem ser 

trocadas pelas de outra pessoa no momento da recolha ou posteriormente, podem ser 

contaminadas ou na fase de análise pode não ser considerado algo importante, podem 

mesmo ser extraviadas ou estarem fora do sítio. Seguidamente e já na fase da leitura e 

verificação dos resultados por parte do médico ou profissional de saúde também podem 

ocorrer erros, como a leitura incorreta do documento (Giardina et al., 2016). A leitura 
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incorreta dos resultados dos testes laboratoriais pode acarretar alguns riscos, mais ou 

menos graves - progresso de uma doença (como por exemplo cancro ou um problema 

cardíaco), a realização de um tratamento desnecessário ou inadequado, nascimento de 

um criança com anomalias graves (por exemplo danos cerebrais), propagação de uma 

doença sexualmente transmissível, até mesmo a morte.

A falta de conhecimento dos pacientes e utentes sobre a informação dos testes, das 

doenças e da própria saúde origina uma incorreta interpretação dos resultados, menor 

probabilidade de follow-up, aumento da ansiedade e da procura do profissional de saúde 

(Hawley, 2008; Keselman, 2012; Pillemer, 2015; Zikmund-Fisher, 2016). 

Existem inúmeras oportunidades para a inovação através do design, no entanto neste 

trabalho vamos direcionar a nossa atenção para o documento que apresenta os resul-

tados das análises clínicas - o boletim analítico, através da criação de um processo de 

significação que facilite ao paciente a leitura e compreensão dos seus resultados clínicos.  

Minimizar a possibilidade de erro na leitura, diminuir a ansiedade quando os resultados 

são difíceis de interpretar ou confusos e ajudar o paciente a interpretar e usar os seus 

resultados face à sua condição para a tomada de decisão consciente, para uma melhor 

autogestão da saúde e, em caso de doença, do respetivo tratamento, expõem os benefí-

cios do desenvolvimento de um documento centrado no utente.

Cruzando a revisão de literatura, o estudo de caso e o trabalho prático, este estudo 

justifica-se pelo contributo original, mediante uma investigação pioneira a nível nacional 

relativa à articulação entre um organismo público, o cidadão utente, os profissionais de 

saúde e outros intervenientes de interesse como laboratórios e empresas de desenvolvi-

mento de software.

A partir da questão de investigação, apresentamos os seguintes objetivos, orientadores 

do caminho e do propósito final.  

Os objetivos gerais deste trabalho são: o domínio do tema, interpretação e discussão 

crítica da bibliografia específica do estudo científico que me proponho investigar, atra-

vés da análise de fontes documentais escritas e da recolha de informação sobre casos 

de design colaborativo no âmbito da saúde; e a contribuição para o reconhecimento e 

promoção do processo de design no aumento da literacia em saúde e para a melhoria da 

experiência do utente no acesso à informação em saúde. 

A natureza destes objetivos surge da existência de uma necessidade de mudança no 
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sistema de saúde, para a qual os recursos humanos são considerados uma alavanca vital 

(Nishtar & Ralston, 2013) visando a qualidade de vida e o bem-estar.

Definidos os objetivos gerais, formularam-se os objetivos específicos que orientam o pro-

cesso de investigação nas suas diferentes etapas: 

  . Identificação e implementação de um processo de design de informação colaborativo 

no desenvolvimento de materiais de comunicação eficazes, eliminando as ambiguidades 

e erros na leitura e interpretação da informação, e reduzindo incertezas e assimetrias no 

acesso à informação (remover as barreiras existentes).  

  . Legitimar através deste estudo a contribuição da codesign para construção do conhe-

cimento. 

  . Definir o papel do design na compreensão da relação entre a informação em saúde e 

o utente. 

  . Contribuir para a capacitação do utente de competências para uma melhor gestão 

da sua saúde procurando explorar onde e como as pessoas acedem à informação sobre 

saúde; e quais os materiais visuais, impressos ou verbais mais familiares e com os quais 

estão mais confortáveis. 

  . Delimitar a influência do design como disciplina integradora e colaborativa e verificar 

o seu alcance na contribuição para o envolvimento do utente no processo.

  . Facilitar o fluxo diádico de informação e dotar os utentes da capacidade de transfor-

mar a informação em conhecimento através da experiência (pré-condição para poste-

riormente o utente utilizar e se envolver na troca de serviços de saúde: consultas, trata-

mentos e restantes contatos com o serviço). 

Para sustentar a conclusão foi desenvolvido um projeto prático de caráter inovador, 

inédito até à data, com o Instituto Dr. Ricardo Jorge, que pretende criar uma dinâmica 

entre os diferentes intervenientes em contexto real (utentes, profissionais de saúde, labo-

ratórios e empresas de desenvolvimento de software) a nível nacional, expondo o conhe-

cimento tácito existente e evidenciando que o processo colaborativo origina uma sen-

sação de compromisso e de envolvimento que, na prática se traduza na necessidade de 

assumir a responsabilidade pela própria saúde e adoção de comportamentos saudáveis. 
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4 
Metodologia de investigação 

O quadro metodológico da investigação académica em design ainda se encontra muito 

desfocado, principalmente devido à abundância de terminologia e significados que nem 

sempre são consensuais (Clemente et al, 2017). Nas últimas décadas do sec. XX o design 

mudou do campo da prática para uma disciplina académica (idem, 2017), e a comuni-

dade académica começou a falar de metodologia e métodos de investigação na área do 

design. 

Ao mesmo tempo que as metodologias das outras disciplinas científicas já estão bem 

estabelecidas e são academicamente aceites, são também inadequadas para lidar com 

problemas abertos, mal definidos e mal estruturados.  

A abordagem metodológica adotada neste trabalho tem um carácter fundamentalmente 

qualitativo. A metodologia qualitativa pela proximidade do investigador, pelo ponto de 

vista do participante, pela compreensão do contexto, a conjuntura natural, os significa-

dos (Souza, Castro & Costa, 2016) possibilita uma melhor compreensão do universo da 

população em questão, um entendimento mais humano perante os fenómenos e mudan-

ças no processo social tendo em conta que privilegia o estudo do comportamento huma-

no. Nesta abordagem metodológica a teoria surge a partir da recolha, análise, descrição 

e interpretação dos dados. 

Apresenta simultaneamente alguns desafios relacionados com o fato de ser menos con-

trolável e mensurável, e devido às respostas serem frequentemente abertas a diferentes 

interpretações, a análise dos dados pode ser subjetiva. Procura-se não deixar ir muito 

longe essa subjetividade para não enviesar o conhecimento e a interpretação da realida-

de.   

Na primeira parte do trabalho procuramos ir ao encontro das normas académicas es-

tabelecidas de forma a validar o trabalho, apresentando as referências teóricas e outras 

pesquisas relevantes para o estudo. Procedemos ao levantamento bibliográfico, seleção 

e análise de conteúdos relacionados com o tema, para desenvolver o enquadramento 

teórico da investigação com os elementos relevantes para a compreensão do objeto de 

estudo de forma fiável e precisa. 
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Esta fase do trabalho inclui também o estudo de casos e do contexto permitindo um 

conhecimento mais amplo e aprofundado da realidade. O estudo de caso, conduzido no 

quadro do paradigma interpretativo, procura responder a questões práticas “como” e o 

“porquê” que caracterizam o objeto, e favorece a compreensão do fenómeno através da 

comparação de experiências, da procura de padrões e descrição das informações.  

Na segunda parte do trabalho, com base na prática, desenvolvemos uma investigação 

através do design (research throught design). Esta fase permitiu reunir informação sobre os 

utilizadores, contexto e todos os outros envolvidos no tema, através da observação direta 

e indireta, suportada em fichas de registo e captação de imagens. 

A adoção de uma abordagem multidisciplinar forneceu o terreno para a investigação 

e a possibilidade de satisfazer as aspirações dos utilizadores finais, e os resultados são o 

efeito do cruzamento de diferentes métodos: a revisão de literatura, o estudo de casos e 

o trabalho prático que inclui observação, cocriação e entrevistas. Apesar da sua função 

epistémica ainda não ser validada na comunidade académica, a pesquisa qualitativa 

possibilita a produção de conhecimento científico fruto do estudo da realidade vivida. Já 

existe um consenso que os projetos de design têm um lugar importante na construção da 

teoria (Findelli, 2008), uma vez que permitem traduzir o conhecimento tácito em conhe-

cimento explícito e comunicacional. 

No final uma fase analítica procura fazer a interseção entre a fase teórica e a fase práti-

ca, na qual se apresenta o trabalho e os resultados.  
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5 
Hipótese

Este estudo, que se insere no paradigma qualitativo, conta com elementos quantitativos 

e permite a colocação de uma hipótese:

O método colaborativo no processo de design de informação centrado no humano con-

tribui para a criação de soluções mais eficazes, promove mais envolvimento dos partici-

pantes no tema e aumenta o conhecimento sobre o assunto em questão resultando numa 

consciencialização e responsabilização do indivíduo para a adoção de comportamentos 

saudáveis. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO

1
Introdução

1.1
Contexto e Cultura

O contexto demográfico atual é marcado pelo envelhecimento da população. A previsão 

da comissão europeia durante as próximas décadas é que haverá uma quebra de 40% 

da população jovem e um aumento de cerca de 38% da proporção de cidadãos com 

mais de 64 anos. Além de termos menos trabalhadores ativos ou seja, menos contribuin-

tes para financiar o sistema nacional de saúde, teremos um crescimento das doenças cró-

nicas e um elevado número de pessoas portadoras de patologias que exigem uma vasta 

e complexa rede de cuidados. O paradigma na saúde é agora outro, é necessário que os 

órgãos decisores mudem o foco do tratamento da saúde para a prevenção da doença e 

para a autonomia no caso de doença crónica01. 

A tecnologia tem um enorme potencial. A internet revolucionou tudo por onde passou, 

desde os negócios ao próprio Estado, revolucionou também a saúde, roubando uma das 

maiores fontes de poder de quem tinha a capacidade de decidir, a informação (Mickle-

01 Somos uma população envelhecida, com baixo indíce de fecundidade, que se depara com problemas de saúde, 
assumindo as doenças crónicas um peso crescente. Nos países europeus as doenças crónicas são responsáveis por 80% 
da mortalidade (Ministério da Saúde, 2018) 
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thwait & Wooldridge, 2015). O sistema nacional de saúde (SNS) tem de se adaptar para 

responder às necessidades do cidadão cada vez mais informado. 

No entanto, não basta o acesso à informação. Como vamos ver mais à frente, informa-

ção é diferente de conhecimento, e só o conhecimento pode contribuir para a mudança 

(Seidman, 2014). Há 200 anos o capital e a energia substituíram a terra e o trabalho. 

No final do séc. XX o capital e a energia foram substituídos pela informação e pelo 

conhecimento, o chamado capital intelectual (Mira Amaral, 2007). Na economia do 

conhecimento, o conhecimento é o fator de produção, os países não competem entre si 

só na produção de bens e serviços competem também com a capacidade intelectual. O 

aspeto vital de competitividade é a capacidade de um governo de desenvolver um siste-

ma de educação de excelência e melhorar as competências de força do trabalho através 

da formação. Ao passar a ser um dos grandes fatores de produção, o conhecimento faz 

com que o grande desafio da economia seja a capacidade de organizar dados para deles 

extrair informação e os transformar em conhecimento (Vidigal Silva, 2005). O conhe-

cimento é a combinação de informação com a experiência, o contexto, a interpretação 

e reflexão. É uma forma de informação de alto valor pronta a ser aplicada a decisões e 

ações. 

As próprias economias são rotuladas de acordo com o trabalho que as pessoas predomi-

nantemente fazem com elas. Na economia do conhecimento as empresas e/ou institui-

ções contratam cérebros, atualmente, contratam corações (Seidman, 2014). Não basta o 

conhecimento, é necessário a habilidade e a atitude para desempenhar um papel con-

creto no mundo, seja resolver um problema, satisfazer uma necessidade ou criar novas 

oportunidades. Na chamada economia humana02, há características humanas que não 

podem ser copiadas: a criatividade, paixão, o carácter e o espírito colaborativo. 

A passagem para a economia humana (consciencialização humana, os humanos vira-

dos para o interior) apresenta grandes implicações na abordagem ao trabalho. Segundo 

Seidman, o resultado final deixa de ser o único foco e os meios para o atingir assumem 

também um papel central, e é fundamental criar sistemas humanos que permitam que a 

humanidade se expresse. Assim como na economia, também na saúde o cidadão torna-

-se o centro do sistema numa lógica de proximidade e humanização dos serviços, a par 

02 A economia humana é a economia que tem por objetivo desenvolver as potencialidades dos indíduos.
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com uma melhor gestão dos recursos humanos com enfoque no reforço e na valorização 

do “capital humano” (Ministério da Saúde, Retrato da Saúde, 2018) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como um “estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afeções e enfermidades” 

(WHO, 2013). É um direito da pessoa humana e que deve ser assegurado independen-

temente da raça, religião, ideologia política ou condição socioeconómica. Temos uma 

noção de saúde individual, mas a ideia de saúde é também construída com influências 

de carácter social e cultura, género e idade. A Carta de Ottawa03 (OMS, 1986) para a 

promoção saúde amplia a definição de saúde: 

Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a 

identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio. 

Assim, a saúde é entendida como um recurso para a vida e não como uma finalidade de vida.

Para a promoção da saúde sugere que o indivíduo e a comunidade sejam capazes de 

realizar as suas aspirações, de satisfazer as suas necessidades e de transformar o meio 

ou adaptar-se a ele (OMS, 1986). Este e outros documentos salientam a necessidade 

de criar condições favoráveis para exercer um maior controlo sobre a saúde e o meio, 

por parte dos indivíduos e da comunidade. Considera-se desejável o aumento da parti-

cipação nas decisões sobre saúde para que as pessoas adquiram a capacidade de fazer 

escolhas saudáveis.

Existem diferentes fatores que influenciam a saúde: a genética, o ambiente social e 

económico, as relações e a educação, e também as características pessoais e comporta-

mentos. Segundo a OMS quanto melhores são a condições socioeconómicas das pessoas 

maior a probabilidade de terem uma boa saúde, boa educação, bom emprego, acesso a 

bons cuidados de saúde quando necessário. Ao contrário dos cidadãos com nível so-

cioeconómico mais baixo que têm maior probabilidade de experienciarem situações de 

stress no seu dia-a-dia, como dificuldades financeiras, problemas conjugais, desemprego, 

03 Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde lançada na 1ª conferência Internacional sobre Promoção de Saúde 
que teve lugar em Ottawa no Canadá, em Novembro de 1986. Este documento cumpre um papel central na evolução 
do movimento de Promoção da Saúde ao fornecer os conceito, princípios e uma lista das 5 principais áreas de atua-
ção.  
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assim como fatores sociais como marginalização e discriminação. 

Em 2017 o SNS manteve-se no 14º no ranking04  que avalia os serviços de saúde dos 

europeus, ficando à frente de países como o Reino Unido, a Espanha, a Itália e a Irlan-

da, no entanto enfrenta grandes desafios que põem em causa a sua sustentabilidade. 

Um dos maiores desafios é o aumento da procura dos cuidados de saúde, resultado da 

população envelhecida, dos maus hábitos de vida como o tabagismo (responsável por 

85 a 90% dos cancros do pulmão), da má alimentação e de uma vida sedentária que 

nutrem o prevalecimento das doenças crónicas, como a diabetes, a obesidade e a hiper-

tensão. Não obstante o SNS ser cada vez mais moderno e de fácil acesso, de existirem 

estratégias que estão a ser implementadas para a prevenção e controlo da doença, para 

a educação e informação, ainda é preciso fazer mais, é necessário capacitar os cidadãos 

de forma a tomarem decisões acertadas, melhores para a sua saúde (Carmo, 2012).

Existe um desinvestimento que passa pela saída de muitos profissionais experientes 

para o setor privado em consequência da procura de melhores salários, mas também de 

melhores condições, menos horas extraordinárias, entre outros. Nos primeiros meses de 

2018 aumentou de uma forma significativa o tempo de espera de consultas programadas 

nos hospitais e centros de saúde (ERS, 2019), o que afetou de forma muito relevante os 

utentes atendidos. Isto acontece porque os hospitais não foram de capazes de acom-

panhar os tempos máximos garantidos para casos de prioridade normal de 270 para 

180 dias, devido ao fato de não terem conseguido acautelar devidamente o necessário 

aumento de capacidade de atuação do serviço nacional de saúde. Assim como nos tra-

tamentos, o desenvolvimento de estratégias para a promoção da saúde e prevenção da 

doença só por si não atinge os objetivos se não forem criadas condições que permitam 

ao cidadão de forma igualitária o acesso à informação e aos serviços de saúde. 

Estão a ser sentidos cortes na saúde tanto por profissionais das áreas como pelos cida-

dãos, tornando imperativo a necessidade de encontrar estratégias que melhorem a qua-

lidade de vida dos utentes, promovendo hábitos de vida saudáveis. Só é possível alcançar 

condições para a sustentabilidade promovendo a prevenção das doenças crónicas. 

04 Euro Health Consumer Index (EHCI), ranking elaborado pela organização Health Consumer Powerhouse que 
avalia anualmente os sistemas de saúde nacionais com base em seis áreas: direitos e informação dos pacientes, acessi-
bilidade, resultados, diversidade e abrangência dos serviços prestados e produtos farmacêuticos. Acedido em Janeiro 
2018, https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf
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Há vários anos que o governo inclui na sua agenda o programa da Educação e Promo-

ção para a Saúde que visa essencialmente, através de estratégias de aumento da litera-

cia, promover a alteração dos estilos de vida das pessoas, ou seja, persuadir as pessoas a 

alterarem os seus hábitos para se adaptarem ao ambiente onde vivem. No entanto essa 

liberdade de escolha é por vezes limitada pelas condições económicas, de acessibilidade, 

profissionais ou sociais da pessoa. É necessário conseguir uma justiça social, e o sistema 

de poder existente pode estar inadvertidamente a perpetuar os problemas que procura 

resolver, um sistema que dilata vastas diferenças de privilégios e depois atribui aos privi-

legiados a tarefa de melhorar o sistema. O antigo problema de um sistema a trabalhar 

para o bem público sem se privar dos seus próprios privilégios (Giridharadas, 2018 cita-

do por Kramer, 2018).  Continua propondo uma oposição às tendências que propagam 

essas injustiças independentemente do custo ou de quem possa ofender, permitindo que 

as “vítimas”, através do seu envolvimento, ajudem a configurar as soluções. 

O aumento da literacia no indivíduo de forma a capacitá-lo para que tenha mais con-

trole sobre a própria saúde e a promover alteração de comportamentos é uma parte 

fundamental, e é sobre a qual nos debruçamos neste trabalho. Mas isso não basta, o 

programa tem normalmente como objetivo que os indivíduos cumpram com o que lhes 

é proposto, responsabilizando-os e culpabilizando-os caso não o façam, mas também é 

necessário a criação de infraestruturas (ambientes físicos e socioeconómicos) favoráveis 

à promoção de estilos de vida saudáveis, e que segundo os princípios gerais da Lei de 

Bases de Saúde05  relativamente à proteção da saúde é da responsabilidade de todos: 

A proteção da saúde constitui um direto das pessoas e um bem da comunidade que se efetiva pela responsabilidade 

conjunta dos indivíduos, da sociedade e do Estado, em liberdade de procura e de prestação de cuidados... 

É necessária uma abordagem que use uma área de impacto coletiva, com coligações 

intersetoriais, estratégias de resolução de problemas que resultem da análise dos desvio 

05 Lei de Base da Saúde é da responsabilidade do governo e é um documento que define as linhas orientadoras do 
direito à proteção da saúde. Foi inicialmente aprovada em 1990. 
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positivo06 e o design centrado no humano (Kramer, 2018).

A melhor forma do indivíduo se manter saudável é prevenir a doença, preservando a 

saúde através de hábitos de vida saudáveis. Manter a saúde e bem-estar é um compro-

misso para toda a vida, e alguns dos passos que contribuem para isso incluem alteração 

de comportamentos como adotar uma dieta equilibrada o mais natural possível, praticar 

exercício regular, gerir o stress, assumir atividades que proporcionem objetivos e ligação 

com os outros, uma atitude positiva e valorizar o que se tem à disposição.

As soluções que funcionavam bem há uns anos agora já não funcionam. A vida das pes-

soas está constantemente a mudar, à medida que as novas tecnologias e novos comporta-

mentos do ser humano proliferam e modificam as condições externas.

Médicos online e ao domicílio, e-receitas, marcações de consultas no telemóvel, equipa-

mentos, portais digitais e máquinas de diagnóstico robotizadas são sinónimo de saúde no 

futuro, e apesar de o avanço tecnológico e o investimento na investigação serem funda-

mentais, isso não basta. É necessário também desenvolver uma medicina mais persona-

lizada, mais centrada no indivíduo porque parte significativa da população portuguesa 

não tem acesso às tecnologias, além do abandono do modelo biomédico hegemónico e 

da promoção de uma mudança de atitude do profissional de saúde. As estratégias de au-

mento de literacia em saúde devem ser mais do que uma forma de assegurar que as pes-

soas alteram os seus comportamentos de risco, devem ser entendidas como uma forma 

de colaboração entre a entidade responsável e o indivíduo que promova a aquisição de 

competências e confiança para uma tomada de decisão informada e consciente, e não 

imposta. Segundo Francisco George (2018), Portugal quer aumentar a esperança média 

de vida saudável aos 65 anos em 30% até 2020, por isso é fundamental ter programas 

que intervenham no grupo etário mais novos, para podermos atingir essa meta.

06 O desvio positivo (positive deviance) é uma abordagem utilizada para promover mudanças comportamentais e 
fundamenta-se na premissa de que, em cada comunidade, há indivíduos com maior capacidade para encontrar for-
mas de solucionar problemas do que os seus pares, ainda que partilhem os mesmos recursos e enfrentem os mesmos 
riscos e desafios (McNulty J., 2014 citado por Machado, 2014) 
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1.2 
O papel do utente 

As pessoas são centrais para a forma como as sociedades vão reconsiderar e reposicio-

nar-se a elas próprias. São uma razão essencial para a inovação social ser estratégica e 

sustentada nas comunidades (Renedo & Marston, 2011). 

Antes de avançarmos neste ponto, é importante deixar claro qual a definição de uten-

te utilizada no contexto desta investigação. O utente é o utilizador de um serviço, é a 

pessoa que utiliza bens ou serviços públicos ou privados07. Não se aplica o termo doente 

porque dirigimos este trabalho para a população em geral e não para a população que 

precisa de aceder a um serviço de saúde por motivo de doença. Notamos também a 

existência de uma diferença entre o utente-doente e o cliente-doente. O cliente exerce 

o direito de escolha, informa-se e decide o que a sua consciência lhe indica, enquanto 

o utente não tem opção, é uma entidade passiva e submissa, utiliza o que lhe man-

dam normalmente declarado por fatores geográficos, redes de cuidados, entidades que 

decidem por ele. Apesar de atualmente existirem progressos na forma de ver o utente, a 

liberdade que se anuncia acaba por se traduzir, no dia-a-dia num mero ato burocrático. 

No entanto, seja cliente ou utente, o objetivo é um serviço de qualidade. E nos cuidados 

de saúde não é tarefa fácil definir a qualidade uma vez que se refere à relação que se 

estabelece no atendimento do utente. A Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

define qualidade nos cuidados de saúde como “fazer a coisa certa para o doente certo, 

no tempo certo, de maneira adequada de forma a atingir os melhores resultados possí-

veis” (Silva, 2013).  Ou seja, as expetativas das pessoas relativamente ao serviço de saúde 

são as mesmas expetativas que têm de outro serviço qualquer, rapidez no atendimento, 

cortesia, eficácia e uma relação qualidade/preço equilibrada.  

A satisfação do utente relaciona-se com a reação emocional dada em consonância com a 

avaliação que este faz do serviço de saúde, e essa resposta emocional é determinada pela 

confirmação ou não das suas expetativas. As expetativas dos utentes estão em constante 

transformação devido a fatores tecnológicos e sociais, mas também depende das condi-

ções individuais de cada pessoa, e da sua literacia e conhecimento. 

07 “utente” in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. [consult. 
2020-07-15 16:33:45]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/utente
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É importante, se queremos centrar as respostas na expetativa e necessidades das pessoas, 

então temos de as envolver desde o início da construção das respostas.

Como vimos no ponto anterior, as estratégias de aumento de literacia em saúde devem 

ser consideradas, como a aplicação de métodos de colaboração entre a comunidade 

e o sistema de saúde. Desta forma é importante o indivíduo ter noção da necessidade 

de investimento que é exigido para que esta colaboração funcione, investimento não 

financeiro, mas no sentido figurado: a aplicação de tempo, recursos, esforço e energia 

na expectativa de obter um resultado apreciável. Para que o indivíduo se comprometa 

a este nível, tem de se identificar com a tema, tem de estar claro como o fazer e quais os 

resultados que poderá atingir.  

Os utentes valorizam o acesso à informação, seja relativa à doença, aos sintomas, aos 

tratamentos, à medicação, assim como ao seu estado de saúde. Nesta fase é pertinente 

fazer um parêntesis para abordar a questão da recetividade do utente que nem sem-

pre se mantem igual. O fardo da doença e dos tratamento faz com que a recetividade 

diminua, o nível de informação desejado também varia de acordo com a fase da doença 

(como no caso das diferentes fases do doente oncológico), informações que os doentes 

preferem não ter conhecimento (tempo de vida restante em caso de doença terminal), 

assim como é importante possuir determinadas capacidades para usar e integrar os 

recursos na troca de serviços (Hardyman et al, 2019), por isso é importante entender 

a perspetiva do utente e de que forma e em que grau gostariam de ser envolvidos no 

processo. 

Quando já estamos doentes a capacidade de atenção e reflexão sobre informação é mais 

reduzida, assim como a nossa capacidade de assimilar a informação e agir sobre ela. É 

fora deste contexto que é importante agir. 

Uma das razões chave para os pacientes acederem à informação sobre o seu estado de 

saúde, como por exemplo ao resultado dos seus testes médicos é verificar quais os re-

sultados que estão bem e quais os que não estão bem (Zikmund-Fisher et al, 2014), no 

entanto, os pacientes, principalmente os que têm baixa literacia e baixa numeracia en-

frentam barreiras significativas quando tentam identificar se os seus resultados estão fora 

dos valores de referência (idem, 2014), e demonstram dificuldade na atribuição do valor 

adequado à informação. Outra barreira que enfrentam e que pode influenciar o resulta-

do da iniciativa de colaboração observa-se na resistência proveniente das organizações, 
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profissionais de saúde que receiam perda de poder, status e com perspetivas concorren-

tes sobre conhecimento. Existe também, também entre as organizações e os profissionais 

de saúde uma falta de consenso sobre o papel da participação do público ou das qualifi-

cações que necessita para o seu envolvimento (Renedo & Marston, 2011).  

Estar envolvido é uma luta, primeiro para conseguir afirmar uma determinada identidade como 

participante público, segundo para sobreviver como um outsider e em minoria num sistema com-

plexo de especialistas, terceiro para representar a agência quando tiver de se adaptar às formas 

hierárquicas de envolvimento do público e paciente, e por último quando tiver de lidar com 

a ameaça da identidade leiga e à depreciação do conhecimento do senso comum.  (Renedo & 

Marston, 2011)

Resumindo, é fundamental fortalecer a autoestima e a capacidade de adaptação do 

utente ao meio e de desenvolver mecanismos de autoajuda e solidariedade. Afirmar 

a autonomia através da diminuição da dependência das instituições sociais, para que 

sejam capazes de definir, analisar e atuar sobre os seus próprios problemas. 
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2 
Design Thinking 

2.1 
Conceitos e Princípios

A crescente complexidade e ambiguidade do design e dos problemas a ele associados sa-

lientou a importância de entender o processo e os métodos do design, levando ao surgi-

mento do estudo da natureza dos problemas do design. A conferência sobre métodos de 

design Conference on Design Methods que teve lugar em Londres em 1962 foi um marco no 

aparecimento da metodologia do design como um campo de investigação (Cross, 2007). 

No livro The science of  the artificial,  Herbert Simon defende que o design é um processo 

que tem como objetivo transformar situações existentes em outras preferíveis e que o 

design pode ser feito por qualquer pessoa everyone designs who devices courses of  action aimed 

at changing existing situations into preferred ones (Simon, 1999). Em sintonia com Rittel (1973) 

argumenta que não há uma solução definitiva para os problemas do design, apenas a 

criação de outras situações que podem ser mais ou menos satisfatórias. Em 1973 Horst 

Rittel e Melvon M. Webber cunham o termo wicked problems08 para se referirem aos pro-

blemas que o design enfrenta, problemas complexos, ambíguos e únicos. São problemas 

que não são estanques e na procura da resolução de um, descobrimos outros, por isso 

é necessária uma abordagem mais criativa do que a ciência pode oferecer. Uma abor-

dagem aos problemas atual e orientada através das teorias e métodos do design coloca 

a evidência na síntese da informação e nas ideias de provenientes de diversas fontes na 

procura de soluções novas e não convencionais (Roberts & al, 2016). 

Ao colocar o design ao nível de uma atividade criminosa, V. Papanek argumenta que 

além do design persuadir as pessoas a comprar aquilo que não precisam, com dinheiro 

que não têm, satisfazendo apenas os desejos e vontades efémeras, as verdadeiras ne-

cessidades do homem são muitas vezes negligenciadas (Papanek, 1984). Propõe que se 

08 Wicked Problems é o termo cunhado por Rittel & Webber em 1973 e define problemas complexos, únicos e mal 
definidos que não apresentam uma solução imediata nem definitiva. Normalmente em problema complexo é sintoma 
de outro, igualmente complexo ou ainda mais complexo, inserido num sistema ele própria complexo e para os quais 
existem explicação para as discrepâncias. 
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identifique as necessidades reais das pessoas promovendo a componente social e centra-

da no humano, característica do processo de Design Thinking. Para tal é necessário que 

o design deixe de ser feito “para” as pessoas para ser feito “com” as pessoas  (Thackara, 

2005). O autor vai mais longe ao julgar o ensino do design e evidenciando a vertente ho-

lística do processo, não se pode ensinar apenas design mas também é necessário ensinar 

o contexto social, económico e cultural no qual ocorre. 

A segurança, o prazer, a afetividade, a compreensão, a autonomia, o significado, a acei-

tação são as principais necessidades do humano (Curedale, 2013). Envolver as pessoas 

para as quais o design é dirigido, a sua experiência no processo, a percepção humana 

(Rittel & Webber, 2000; Manzini, 2003; Tschimmel, 2010) acrescenta valor humano. 

Emoções, sentimentos, ideias e fontes que encorajam a criatividade e a eficácia do 

resultado (Burnette, 2018). O processo de Design Thinking é um processo democrático, 

todos o podem usar (Tschimmel, 2010) porque todo o ser humano é criativo (Manzini, 

2015).

O “design thinking” inicialmente escrito em minúsculas, designa o processo cognitivo 

dos designers, e o seu foco principal eram os atributos do design criativo. Desde o início 

do século, o conceito de Design Thinking (agora em maiúsculas) foi alargado para os 

domínios de outras disciplinas, sendo distinguido hoje como um recurso organizacional 

para a inovação (Tschimmel, 2018). 

A origem do Design Thinking, apesar de ser incerta, é muitas vezes atribuída ao livro 

de Peter Rowe “Design Thinking”, e é um conceito que ganha força com a abordagem 

metodológica da norte americana IDEO (David e Tom Kelley 1991) e da Stanford d. 

School. Apresenta-se como um processo inovador (Brown & Wyatt, 2010; Buchanan, 

1992), com uma abordagem focada no humano (Cross, 2011; Brown, 2009; Lockwood, 

2009), que utiliza ferramentas e métodos colaborativos do design, por isso muitos defen-

dem que é única ao design e aos designers enquanto outros profissionais afirmam que é 

uma amálgama de métodos emprestados de outras práticas como os negócios, marketing 

e artes criativas (Martin, 2009). 

Integrando as necessidades dos envolvidos, os métodos utilizados criam valor para os 

utilizadores e são capazes de desenvolver soluções melhores para os problemas sociais, 

com o que é exequível tecnologicamente e com o que é viável para a estratégia da 

empresa ou instituição (Brown, 2009). Proporciona à sociedade um conjunto de ferra-
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mentas que ajudam a atingir os seus objetivos com menos necessidade de investimento, 

ajudando a criar uma sociedade na qual os cidadãos tomam controlo da sua vida e 

decidem sobre o que interessa para eles (Blyth & Kimbel, 2011). Ao incluir o cidadão e 

considerar as suas necessidades no processo, tem um carácter fundamentalmente social. 

Para que o processo seja efetivamente social e centrado no humano é necessário que 

haja uma cultura caracterizada por uma mentalidade participativa, na qual os designers 

valorizam as pessoas como codesigners no processo (Sanders, 2008; Manzini, 2016)), 

que confie na habilidade dos não-especialistas (Kimbell, 2011) e não veja as pessoas 

apenas como utilizadores ou consumidores passivos. 

Níveis de interdisciplinaridade mais elevados estão associados a um maior campo de 

conhecimento, competências e habilidades (West et al, 2003), e promove no grupo um 

maior nível de estímulo cognitivo (Fay et al, 2012). A abordagem integradora do pro-

cesso, que associa as contribuições de várias especialidades às contribuições do público 

(Szebeko, 2008; Chasanidou et al, 2015) proporciona a base para a produção de novas 

ideias e para o desenvolvimento de melhores resultados,  criando um forte sentimento 

de propriedade das ideias que resultam do processo integrador e colaborativo (Szebe-

ko & Tan, 2010). Esta característica de um processo integrador transforma o papel do 

designer para o papel de mediador (Manzini, 2003, Manzini & Rizzo 2011; Buchanan, 

1992), ou mesmo como “provocador” (Manzini & Rizzo, 2011) que poderá ser mais pro-

missor para fazer novas iniciativas acontecerem; cuja forma de pensar e tomar decisões 

é, segundo Nigel Cross o que os distingue de outros profissionais (Cross, 2011).

Estão a surgir novos espaços como resposta à necessidade constante das pessoas por 

criatividade  (Sanders & Stappers, 2008), o Design Thinking mais do que ajudar a criar 

soluções, ajuda a moldar esses espaços e os problemas existentes, a torná-los visíveis e 

mais compreensíveis através das novas formas de criar mudança. O centro destes pro-

blemas complexos, como a saúde, a pobreza e a educação, inseridos em sistemas eles 

próprios complexos nos quais a informação é confusa, onde há muitos stakeholders com 

diferentes interesses e cujas fronteiras são inexistentes ou desfocadas, faz destes espaços 
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também eles próprio complexos.  A complexidade09  é uma definição que faz parte do 

processo de Design Thinking (Buchanan, 1992; Jones, 2014), e os ambientes complexos 

provocam mudanças no processo para se adaptar ao novo contexto, conferindo-lhe desta 

forma um carácter adaptativo, tornando por isso importante o foco estar no processo e 

não no problema.

O design não está limitado à criação de novos produtos físicos, mas inclui novas formas de processos, serviços, 

entretenimento e novas formas de comunicar e colaborar. (Brown, 2009) 

Segundo Brown, o crescente interesse no design é consequência do centro de atividade 

económica no mundo ter mudado do fabrico industrial para a criação de conhecimen-

to10 e entrega de serviços. Para este autor o processo de Design Thinking é um processo 

exploratório, com muitas descobertas inesperadas e ruturas e seria insensato se não se 

tentasse descobrir quais os caminhos para onde levam. Acredita que o design não pode 

acontecer sem constrangimentos, para melhorar é necessário errar e aceitar esse erro 

como parte do processo (Brown, 2009; Cross, 2011; Curedale, 2013; Tschimmel, 2012). 

Esta abordagem reforça a importância da autorreflexão no processo de design, defendi-

da por Donald Schön na qual o “fazer” e o “pensar” são complementares, um alimenta 

o outro (Schön, 1983), ao fazer estamos a estender o pensamento através dos diferentes 

métodos (testes, ações e sondagens), por sua vez a reflexão alimenta a ação e os seus 

resultados. 

É fundamental entender o contexto social, cultural e económico que integra o problema 

para o seu correto enquadramento e o Design Thinking tem à sua disposição métodos 

que oferecem uma visão holística do problema e não individual. Podemos comparar o 

09 Adotamos neste trabalho, a definição de complexidade de Peter Jones (2014). Um sistema complexo refere-se a 
domínios nos quais é praticamente inconcebível que qualquer especialista ou gestor sozinho possa entender todo o 
sistema ou operação. Compreende-se como ambientes complexos, sistemas adaptativos, abertos, de grande escala que 
requerem colaboração multidisciplinar para o desenvolvimento do design.  

10 Na economia moderna o conhecimento é um fator de produção. O conhecimento é a informação combinada 
com a experiência, contexto, interpretação e reflexão. É uma forma de alto valor de informação que está pronta a ser 
aplicada a decisões e ações. (Davenport, HBR)
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Design Thinking ao modelo de valor-constelação11  (Ilustração 3), diferente do modelo 

Fordista de criação de valor em cadeia. No Design Thinking existem múltiplas fontes de 

conhecimento de um sistema aberto e de grande escala (Freire & Sangiorgi, 2010) que 

conduz a uma abordagem nova e multifacetada. O carácter participativo do processo de 

Design Thinking questiona o “poder” e reformula o papel dos intervenientes, o profis-

sional de design ou investigador contribui para o processo com a sua competência em 

métodos e teorias, enquanto a comunidade contribui com insights da prática, com as suas 

necessidades, com o seu entendimento implícito da dinâmica social e cultural. Neste 

paradigma o designer é visto como um facilitador, não um criador como no modelo 

industrial, ou como um comunicador (Buchanan, 1992) que procura descobrir argumen-

tos convincentes através de uma nova combinação de palavras e imagens. O designer 

mediador ou facilitador tem de considerar simultaneamente as necessidades humanas, 

os recursos disponíveis e os constrangimentos e oportunidades do serviço ou negócio, ou 

seja, o designer deve ser ao mesmo tempo empático e analítico; racional e emocional; 

metódico e intuitivo (Tschimmel, 2012). Deve conseguir orientar o projeto sem se tornar 

o centro, sem hierarquizar o processo, não trazendo ideias pré-concebidas ou preconcei-

tos para o processo de investigação, através de um pensamento sistémico para trabalhar 

conscientemente as diferentes áreas e domínios  de conhecimento do design (Friedman, 

2000). Ainda não existe um consenso para o reconhecimento de quais os elementos 

chave da mentalidade do DesignThinker, no entanto Dosi, Rosatti e Vignoli (2018) avan-

çam com uma tabela, na qual definem um conjunto de elementos transversais a grande 

parte dos autores12 estudados. As condições emocionais nas quais o Design Thinking 

poderá prosperar são a tolerância à incerteza e estar confortável com a ambiguidade, 

visão holística, aceitar e aprender com o erro, centrado no humano, empático, orientado 

para aprendizagem, pensamento abdutivo, interdisciplinar, pensamento experimental, e 

confiança criativa. Existem outras características não tão mencionadas, mas igualmente 

importantes: a aceitação do risco, otimismo, espírito de trabalho em equipa e abertu-

11 Valor-Constelação é um termo cunhado por Richard Normann e Rafael Ramirez que designa o modelo de 
criação do valor atual.

12 Autores incluídos na tabela: Carlgreen et al, 2016; Clark & Smith, 2008; Colins (2013); Davis (2010); Drews 
(2009); Howards et al (2010, 2015); Koh (2012); Koria et al (2011); Liedtka et al (2012); Liedtka (2011); Schweitzer et 
al (2016); Shawn & Lande (2016) e Sobel & Groeber (2013). 
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ra a outras perspetivas. Face à quantidade de contextos e situações nas quais o Design 

Thinking pode ser aplicado, e à variabilidade da sua complexidade, a relevância destas 

atitudes poderá alternar de grau de umas situações para outras.

Ilustração 3 – Esquema do valor constelação (Ilustração da autora)

É reconhecido pelos investigadores a complexidade inerente à pratica do design e a 

alteração do paradigma que respondia à questão “o que resolvemos?”, para o paradig-

ma que procura responder à questão “como resolvemos?”, salientando o processo de 

Design Thinking como um estilo cognitivo  (Kimbell, 2011) e de forma a obter sucesso 

no processo de design. 

O processo de Design Thinking promove ideias inovadoras, no entanto o ser humano 

tem uma involuntária resistência ao novo, consequência da forma como foi treinado 

para ver o mundo, através da análise. Quando não existem provas analíticas da eficácia 

de algo inovador ou pelo menos um histórico que forneça dados para essa análise e o 
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necessário conforto emocional que precisamos, torna-se difícil adotar a “inovação”.  Os 

métodos utilizados no processo do Design Thinking, através de uma intervenção que te-

nha atenção tanto à lógica como às emoções favorecem esse conforto emocional (lógica) 

que precisamos para nos comprometermos com algo novo, aumentando a probabilidade 

de compromisso dos diferentes intervenientes no processo e de sucesso dos resultados 

(Martin, 2017).  

Os grandes níveis de complexidade existentes no contexto dos problemas como a saúde, 

apesar de ampliarem o potencial para oportunidades e direções para o design, implicam 

dificuldades. O processo de Design Thinking, além do risco do processo, requer a acei-

tação limitada dos resultados e do desenvolvimento (Sangiorgi, Patricio & Fisk, 2017), a 

capacidade de lidar com diferentes domínios e especialidades (Friedman, 2000), e a vasta 

rede de interações que implica que quando uma sofre afeta as outras desfavoravelmente.

Não há uma resposta fácil ou definitiva para os desafios que a saúde enfrenta hoje, como 

a própria pandemia provocada pelo novo coronavírus veio comprovar, e que abordare-

mos mais à frente no capítulo quatro “Conclusões e Investigações Futuras”. Contudo o 

Design Thinking oferece uma abordagem integradora e flexível que permite identificar, 

desenvolver e entregar serviços que respondam de forma mais eficaz às necessidades da 

comunidade e do indivíduo. Esta abordagem requer que os sistemas de saúde tenham 

a capacidade para reconhecer e articular as necessidades e desejos latentes dos interve-

nientes, que envolvam um amplo conjunto de vozes (principalmente fora do sistema de 

saúde) e que trabalhem de forma construtiva com as diferentes perspetivas (tensões) em 

vez de tentar identificar uma delas como “a” correta à custa das outras, que comecem 

rapidamente a realizar pequenos testes  às várias hipóteses e possíveis soluções na comu-

nidade que vivem com as consequências dos problemas de saúde persistentes e que têm 

mais riscos ao resolvê-los (Roberts et al, 2016).

As características do design tradicional, orientado para o objeto (produtos, serviços ou 

sistemas), visto como uma atividade de especialista (Manzini, 2016) que concebe obje-

tos para produção industrial não se insere nesta realidade. O foco mudou dos “objetos” 

para as “formas de fazer e pensar”, para o processo de desenhar soluções de problemas 

complexos e intratáveis (Manzini, 2016; Cross, 1992; Brown, 2008).   

Em forma de resumo, neste trabalho vamos adotar a definição de Design Thinking 

como um método de inovação centrado no humano que, pela sua abordagem abran-
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gente pode ser aplicado a qualquer área e para o qual contribuem diversos atores com 

diferentes capacidades e no qual novas ideias são transformadas em novos produtos ou 

serviços. Através da colaboração, aprendizagem, visualização e prototipagem permite 

descobrir necessidades reais, mediar a criação de conhecimento e melhorar a experiên-

cia do utilizador. 

Existem já alguns projetos na área da saúde que utilizaram o processo de Design Thin-

king para o desenvolvimento de soluções que melhoram a experiência do utilizador. 

No entanto muitas das iniciativas falham por não considerarem a cultura e necessidade 

de todas as pessoas da comunidade (Brown, 2010). No ponto seguinte iremos abordar 

alguns casos com vista a compreender a contribuição da abordagem através do Design 

Thinking aos problemas sociais. O design associado normalmente ao aspeto e à funcio-

nalidade começou a ser utilizado para enfrentar problemas mais complexos. 

2.2 
Estudos de caso: aplicação do Design Thinking

A saúde é um sistema altamente complexo que lida com duas realidades distintas: a 

institucional (hospitais e outras organizações relacionadas com a saúde) e a pessoal 

(configuração do corpo humano biológica e social). As relações existentes entre estes dois 

âmbitos originam uma variedade de possíveis conflitos e problemas, também criando 

oportunidades de intervenção através do design (Jones, 2013).

Faz parte das vantagens do Design Thinking a capacidade de cooperar de uma forma 

válida para melhorar a compreensão do material hospitalar, apoiar a orientação espa-

cial, melhorar a educação do utente e os recursos de informação sobre saúde, identificar 

necessidades latentes nos utilizadores. Alguns dos exemplos apresentados refletem essa 

contribuição do Design Thinking na identificação de oportunidades para a inovação. 

Brown & Wyatt (2010) apresentam o caso de Shanti (nome fictício) e da família que vi-

viam em Hyderabad na Índia entre o campo e os subúrbios.  Shanti e a família ficavam 

muitas vezes doentes por consumirem água do poço que tinham a 300 metros de casa 
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quando podiam ir um pouco mais longe e ter acesso a água potável no centro de trata-

mento de águas. Apesar de terem de pagar pela água no centro de tratamento de águas, 

não ficava além das suas possibilidades económicas e evitava que ficassem doentes. 

Shanti podia caminhar facilmente, mas optava por não ir ao centro buscar água limpa. 

A explicação consiste no fato de que Shanti não podia carregar o bidão de 5 galões que 

a instalação exigia que utilizasse e quando estava cheio era simplesmente muito pesado 

para carregar. Só precisava de 3 galões por dia e tinha sempre de adquirir 5 galões. E 

o marido não pode ir buscar água porque trabalha durante o dia, e quando chega o 

centro já está fechado. 

Apesar do centro ter tido muito sucesso entre as pessoas que moram na comunidade ou 

que têm maridos ou filhos com bicicletas que podiam deslocar-se ao centro facilmente 

durante o dia, os designers falharam uma oportunidade de desenhar um sistema mais 

abrangente e integrador que considerasse as necessidades de toda as pessoas da comuni-

dade, ao não terem desenvolvido um protótipo para testar e melhorar (Brown, 2010). 

Outro exemplo, apresentado por Brown & Wyatt (2010) no qual a observação dos 

comportamentos da comunidade em contexto real impulsiona a descoberta de oportuni-

dades para a inovação.  Em 1990, Sternin e a sua esposa Monique estavam a trabalhar 

no Vietnam para diminuir a subnutrição entre as crianças das vilas existentes. Na altura, 

65% das crianças com menos de 5 anos sofriam de má nutrição, a maioria das soluções 

baseavam-se nos donativos do governo de suplementos nutricionais. Mas os donativos 

nunca davam os resultados esperados. Como alternativa, os Sternin usaram o que se 

chama de Desvios Positivos. Sternin e os colegas de “Salvem as crianças” começaram a 

observar 4 comunidades locais em Quong Xuong na província de Thanh Hoa e pro-

curaram exemplos de famílias extremamente pobres mas que tinham filhos saudáveis. 

Então observaram a preparação da comida, confecção e os comportamentos de servir 

a comida destas 6 famílias, às quais chamaram de “desviados positivos” e encontraram 

comportamentos consistentes, apesar de raros. Os pais apanhavam camarões minús-

culos, caranguejos e caracóis dos arrozais e juntavam à comida, assim como verduras 

da batata-doce. Apesar de estarem disponíveis normalmente não eram adicionados à 

comida porque não eram considerados seguros para as crianças. Os “desviados positi-

vos” também alimentavam os seus filhos várias vezes ao dia mas em menor quantidade o 
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que permitia que os seus estômagos pequenos segurassem e digerissem mais comida por 

dia. Depois de perceberem isto, os Sternin’s e o resto do grupo deram aulas de culinária 

às famílias com crianças subnutridas e no final do primeiro ano da iniciativa 80% das 

1000 crianças já estavam bem nutridas (Lapping et al, 2002). Eles consideraram os limi-

tes, locais extremos onde as pessoas vivem de forma “diferente” e consomem de forma 

diferente. Tanto esta iniciativa PDI (Positive Deviance Initiative) como o design centrado no 

humano, característica do processo de Design Thinking, procuram oportunidades para a 

inovação ao incluir as pessoas no processo. Estas soluções são eficazes num determinado 

local, não significa que resultem necessariamente noutro, no entanto mostra que olhar 

para os limites com foco não no problema, mas no processo permite um entendimento 

das reais características e a possibilidade de adoção de uma abordagem realmente cen-

trada no humano. 

Em 2011, no Kaiser Permanente Hospital foi detetado que a mudança de turno de en-

fermagem demorava muito tempo, e que havia muitas falhas na transmissão da informa-

ção entre os profissionais de saúde durante a substituição de enfermeiros. O motivo da 

demora era precisamente a quantidade de informação relativa a cada paciente, que era 

necessário comunicar de um turno para o turno. A IDEO definiu uma equipa multidis-

ciplinar constituída por membros da IDEO e do hospital KP (Kaiser Permanente), e foram 

delimitadas três sessões ou espaços de trabalho: inspiração, ideação e implementação. 

O objetivo consistia em melhorar a experiência do paciente e tornar a informação mais 

legível e compreensível. 

Durante o primeiro momento a equipa procedeu à observação da mudança de turno, 

na qual a equipa de enfermagem era incentivada a partilhar experiências. Foram iden-

tificados os fatores que poderiam afetar a mudança de turno de uma forma negativa: o 

espaço do pessoal, a gestão das camas, o transporte e o papel/função do enfermeiro. O 

método de registo da informação era diferente de profissional para profissional, uns gra-

vavam as notas e entregavam o registo aos colegas, outros passavam a informação ver-

balmente. A precariedade no registo das notas, realizado no final dos documentos como 

os resultados dos exames do laboratório, ou até mesmo na própria farda, traduz-se em 

perda de informação relevante sobre o paciente, perda de tempo ao enfermeiro do turno 

seguinte e na sensação de não ser devidamente acompanhado por parte do paciente. 
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Os seguintes problemas foram reconhecidos: na mudança de turno era necessário a 

perda de quarenta e cinco minutos para troca de informação; em diversas situações 

não era transmitida toda a informação falhando a partilha de fatos importantes, como 

por exemplo, os exames que o paciente já tinha realizado e como se sentia; em cada 

mudança de turno os pacientes sentiam que o hospital convertia-se num hospital-fan-

tasma porque a equipa de enfermagem estava a passar as informações e não podiam ser 

interrompidos; os pacientes sentiam um “buraco” nos cuidados de saúde porque a cada 

enfermeiro que iniciava o turno tinham de repetir tudo o que já tinham dito ao anterior. 

Depois de análise destes problemas, a equipa criou uma estrutura de trabalho que evi-

denciava as situações que precisavam de ser redesenhadas como os horários, o software, 

a partilha de informação e a interação com os pacientes. 

No segundo momento, a fase de ideação, foram realizadas sessões de brainstorming com 

a equipa de enfermagem, desenvolvidos protótipos e realizados testes durante três se-

manas. Durante os testes as ideias evoluíam com as contribuições dos participantes, e foi 

possível confirmar que os problemas não estavam relacionados apenas com os suportes 

físicos mas também com a relação entre os pacientes e os profissionais de saúde. 

Foi instalado um cardboard no interior do quarto do paciente no qual a equipa de enfer-

magem ia preenchendo e colocando as informações relevantes durante o turno, evitando 

a perda de tempo no final do mesmo. Com este sistema do quadro, os pacientes também 

podiam interagir e complementar com informação que estivesse em falta.

Na fase de implementação, os testes revelaram que o tempo usado para troca de infor-

mação entre os turnos diminuiu, os pacientes sentiam-se mais acompanhados, a qua-

lidade da informação transmitida era maior e produziu um contato com os pacientes 

prematuro e melhorado.  

Este programa, denominado Nurse Knowledge Exchange, foi iniciado em quatro hospitais e 

foi posteriormente expandido a toda a rede de hospitais Kaiser Permanente. A pontuação 

média do hospital relativamente à avaliação do comportamento do pessoal de enferma-

gem melhorou de 65,9% em 2010 para 71,3% no primeiro trimestre de 2014. Assim 

como a pontuação média da avaliação dos consumidores hospitalares de fornecedores e 

sistemas de saúde melhorou de 73,1% para 76,4% no mesmo período (Lin et al, 2015). 

Concluímos afirmando que a implementação centrada no humano ajudou a ampliar 

o novo modelo de transferência da informação e a mudar a própria cultura da prática 
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profissional de enfermagem relacionada com a mudança de turnos (idem, 2011).

Uma intervenção educacional, baseada numa abordagem de design centrado no huma-

no, procurou determinar a eficácia no conhecimento e crenças de crianças, sobre obe-

sidade e nutrição em Pittsburgh. Os alunos, com idades compreendidas entre os nove e 

doze anos faziam parte de famílias urbanas de classe socioeconómica baixa e média-bai-

xa. Sucintamente, o programa realizado em maio de 2008 avaliou alunos do quinto ano 

de escolaridade em cinco escolas urbanas através de um questionário. O questionário 

era composto por catorze questões de resposta múltipla, e foi aplicado em três momen-

tos distintos: antes da intervenção, imediatamente após a intervenção e uma semana 

após a intervenção. 

A intervenção foi desenvolvida com a colaboração de membros do Hospital Pediátrico  

do Centro de Controlo de Peso e Bem-estar de Pittsburgh. O acompanhamento dos 

diferentes intervenientes; pais, crianças e especialistas do centro, ajudou a captar diver-

sas contribuições para a epidemia da obesidade, incluindo percepções erradas, falta de 

compreensão e crenças sobre o tema, e comportamentos em torno da educação para a 

saúde. Foi possível determinar potenciais problemas, no entanto direcionaram a investi-

gação inicialmente para o controlo das porções na alimentação e num obstáculo, igual-

mente importante relacionado com a linguagem e nos termos pouco familiares para as 

crianças e para as famílias. 

Baseado nos interesses, ideias e necessidades culturais da audiência, neste caso crianças 

da zona urbana de Pittsburgh de classe socioeconómica baixa ou média-baixa, foi de-

senvolvido um programa escolar Fitwits (Figura1), com jogos baseados em personagens 

Fitwits e Nitwits, que motivou as crianças a querer melhorar os seus conhecimentos em 

saúde. Foram desenhadas trinta e quatro personagens baseadas em alimentos e snacks. 

Os Fitwits resumem a alimentação saudável e escolhas de vida aconselhadas, incluindo 

atividades fisícas e passatempos ativos; e os Nitwit tipificam escolhas alimentares não 

saudáveis e decisões de vida a evitar.  Os nomes das personagens foram atribuídos pelas 

crianças: Elvis Pretzley, Mac and Tasha e Queen of  Wheat (McGaffey et al, 2010). 

Antes da intervenção a maior parte dos alunos não sabia definir obesidade, apesar que 

três-quartos dos alunos saber que a obesidade podia provocar problemas de saúde, como 

a diabetes e doenças cardiovasculares. Apuraram a existências de ideias pré-concebidas 
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que estavam incorretas, como a crença de que a obesidade é um problema sem ajuda, 

a expetativa que a obesidade infantil melhorava com a maturidade, e que os Roll-ups de 

fruta continham efetivamente fruta de acordo com a falsa mensagem da embalagem. 

Relativamente às porções dos alimentos as respostas corretas aumentaram significativa-

mente do questionário pré-intervenção para os outros dois questionários pós-interven-

ção. Os estudantes ficaram mais conscientes da quantidade de açúcar em cada produto 

após a intervenção. Além dos resultados positivos verificados através dos inquéritos, 

ficou demonstrado que a experiência foi construtiva e divertida pelas respostas dadas no 

final e nas quais mostraram o desejo que a equipa voltasse à escola.

Figura 1 - Imagens do programa escolar Fitwits
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3 
Cocriação 

3.1 
Definição: cocriação e codesign 

Cocriação é um conceito usado no vocabulário do design e do marketing embora tam-

bém seja aplicado noutras áreas. Significa a produção em conjunto de algo novo. 

A noção de que a participação pode levar à satisfação do cliente foi introduzida em 1990 

por John Czepiel13, e ao longo da história foi vista como uma oportunidade para a dife-

renciação (Song & Adams, 1993), como uma forma de iniciativa do cliente não satisfeito 

na criação de valor (Prahalad & Ramaswamy, 2006), como um diálogo com a empresa 

ou organização/instituição (Jaworsky & Kholi, 2006) e mais recentemente como uma 

lógica dominante de serviços (Vargo & Lush, 2008), no qual os clientes não compram 

bens ou serviços mas um produto, e o seu valor depende da experiência do cliente. Nesta 

lógica o cliente é sempre cocriador. 

No design a cocriação surge do design centrado no humano e design participativo. E 

aqui também a definição está em consonância com os autores anteriores. A cocriação 

é um processo criativo colaborativo entre duas ou mais pessoas (Sanders & Stappers, 

2008), uma abordagem criativa que facilita e apoia o envolvimento democrático das 

pessoas na abordagem a desafios sociais (Szebeko & Tan, 2010), uma forma de integra-

ção, em que as capacidades são transformadas em recursos no processo de design, o que  

significa mudar o perfil dos participantes de “utilizadores finais com problemas e neces-

sidades para atores que trazem conhecimento local, competências específicas e ideias 

para a solução” (Manzini & Rizzo, 2010), um processo no qual atores de diferentes disci-

plinas partilham o seu conhecimento tanto sobre o processo de design como sobre o seu 

conteúdo, de forma a obter um entendimento partilhado em ambos os aspetos e atingir 

um objetivo comum para o novo produto ou serviço. 

A cocriação surgiu já há umas décadas nos Estados Unidos da América com a mudança 

de uma economia industrial cujo foco estava na produção, para uma economia de servi-

ços com o comércio e na banca no centro das atenções. Tem como princípio fundamen-

tal a integração de utilizadores, que são vistos como “especialistas” pela sua experiência, 
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no processo de desenvolvimento de conceitos e ideias e na tomada de decisões. A co-

criação é mais do que consultar o outro, é ter o seu envolvimento ativo na investigação, 

desenvolvimento e finalização de um problema. 

Apesar da abundância de literatura sobre o tema, para o propósito deste trabalho foca-

mos na literatura de disciplinas sobre o design para mostrar as influências mais diretas. 

 The designer must move from designing for people for designing with people (Tackara, 2005)

Com as suas raízes nos anos 60 com o design participativo, é já uma prática bem esta-

belecida e apesar de uns altos e baixos na história, na viragem do século XXI começou-

-se a ver o utilizador como colaborador e não apenas um mero recetor de produtos e 

serviços. Segundo Ehn, design participativo é design “com um foco especial na partici-

pação das pessoas no processo de design como codesigners” (Ehn, 2008). É necessário 

colocar as pessoas no centro do desenvolvimento dos produtos e serviços (Tackara 2005, 

Papanek 1984, Brown 2009), ao fazê-lo possibilitamos a geração de ideias através da 

partilha de conhecimento e experiências e um melhor entendimento do utilizador. Ao 

reposicionar as pessoas no centro promove-se a criatividade colaborativa, aumenta-se e 

prolonga-se a satisfação e consequente lealdade dos utilizadores e compromisso (Auh et 

al, 2007). É neste sentido que a adoção do codesign pode contribuir para a saúde, atra-

vés do aumento do sentido de compromisso e da possibilidade de alteração de compor-

tamentos, e a sensação de inclusão e pertença que promove a auto consciencialização e 

responsabilização. 

A mudança dinamizada pela cocriação, ao contrário da mudança imposta top-down, é 

mais efetiva porque torna-se mais compreensível para os envolvidos, assegura um espaço 

para muitos serem ouvidos, um espaço para diversidade, para a diferença e desejos (De 

Koning et al, 2016)

Além da necessidade de reposicionamento do cliente, consumidor ou utilizador, é tam-

bém necessário o designer ou investigador repensar o seu papel, conseguir criar empatia 

com as pessoas de forma a perceber as suas necessidades reais, muito vezes até antes 

das próprias pessoas o perceberem e não permitir que as suas suposições interfiram no 

processo e no resultado. Segundo Steen et al (2011), num estudo realizado com uma po-

pulação mais idosa, concluiu que não se deve alicerçar a investigação em pressuposto e 
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suposições baseadas na visão individual e é importante uma mente aberta a novas ideias. 

Os autores desenvolveram outro estudo, numa empresa na área da logística, com o obje-

tivo de aumentar a satisfação dos clientes. Para perceber o nível de satisfação dos clientes 

era necessário perceber o que os clientes sentiam no acesso ao serviço. Num workshop 

desenvolvido especificamente para os funcionários da empresa, foram criadas as condi-

ções para que conseguissem experienciar as mesmas dificuldades que os clientes tinham 

quando recorriam aos serviços, e quais as emoções associadas a esses momentos. Logo 

após a vivência da realidade dos clientes quando tinham contato com o serviço, das difi-

culdades que sentiam, reconheceram a necessidade urgente de melhorar o serviço (Steen 

et al, 2011). 

Existem muitas oportunidades de cocriação onde a comunidade se pode envolver com o 

sistema de saúde, com os profissionais de saúde e outros interessados para a criação de 

valor. O espaço de envolvimento pode variar em tipo de envolvimento (comportamen-

tal, emocional ou cognitivo), no nível de envolvimento - de não envolvidos a altamente 

envolvidos, e em duração - apenas uma vez, de forma recorrente, ou contínua (Frow et 

al, 2010). É através destas interações planeadas - mesas redondas, comités participati-

vos, partilha de informação online, desenvolvimento de produtos colaborativos, espaços 

físicos para troca de conhecimento e resolução de problemas, sites, fóruns, entre outros 

- que os consumidores partilham os seus recursos e conhecimento construindo relações e 

criando valor.

Segundo Szebeki (2010), a cocriação é um processo de criação de valor, que através de 

uma abordagem integradora do processo associa a contribuição das várias especialida-

des (organizações/instituições) à contribuição do público (utente/utilizador/cliente), 

proporcionando a base para o desenvolvimento de melhores resultados, criando um 

forte sentimento de propriedade das ideias que resultam do processo colaborador e inte-

grador. Como uma constelação de iniciativas de design, que incluem uma sequência de 

ações na qual os designers têm um papel fundamental e nas quais dispositivos específicos 

são usados como “gatilhos” para novas ações e sequência de eventos (Manzini & Rizzo, 

2011) Neste sentido, podemos afirmar que um dos resultado da cocriação é que o con-

tato entre as partes afastando-se da simples transação e aproximando-se da experiência 

(De Koning, 2016).

No contexto desta investigação adotamos a definição de codesign considerado uma 



63

CARLA SANTOS

vertente da cocriação e que se refere à criatividade colaborativa aplicada durante o pro-

cesso de design (Sanders & Stappers, 2008); um processo de imaginação e investigação 

conjunta (Steen, 2013) no qual um grupo de intervenientes define o problema e desen-

volve soluções em conjunto; um processo complexo, contraditório, por vezes antagonis-

ta, no qual diferentes stakeholders (incluindo os especialistas em design) contribuem com a 

sua competências específicas e as suas culturas (Ehn, 2008; Manzini, 2016).

3.2 
Codesign e a saúde  

A participação é o melhor antídoto para dependência. (Sanders, 2010) 

O sistema de saúde, apesar de ser eficaz no tratamento de doenças e na gestão de 

doenças crónicas de quem tem acesso para o fazer, não tem capacidade para lidar com 

os complexos problemas que a saúde enfrenta atualmente, incluindo crescentes níveis 

de obesidade e diabetes, e a epidemia de doenças crónicas atuais. A longevidade do ser 

humano e o facto de doenças crónicas, como por exemplo o cancro já não serem uma 

sentença de morte, mas uma condição a longo termo com a qual temos de aprender a 

viver, faz com que o sistema de saúde não tenha condições para responder às necessida-

des vigentes. Os sistemas de saúde têm de ter a habilidade de inovar na entrega de servi-

ços que eliminem as fronteiras organizacionais, políticas, geográficas e setoriais (Roberts 

et al, 2016). É indispensável a participação de todos os intervenientes para a promoção 

da saúde, que sejam aplicadas políticas em todos os setores da sociedade que contribuam 

para manter e melhorar a saúde (Gulbelkian, 2014). 

O sistema de saúde atual ainda dirige a sua reforma aos sintomas da organização e não 

às causas subjacentes, além de ainda existir uma suposição muito enraizada que a saúde 

é o que os hospitais e profissionais de saúde nos entregam. No entanto, à medida que os 

profissionais de saúde alargam o seu domínio sobre a vida das pessoas, a confiança na 

sua capacidade para tomar decisões e encontrar soluções por si próprio diminui, tornan-

do-os incapazes de agir sem aprovação médica (Leadbeart & Cottan, 2004). A hierar-

quização do controlo da saúde, associado ao fato da solução estar só do lado dos profis-
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sionais de saúde leva à perda da responsabilidade individual das pessoas. A adoção de 

uma metodologia bottom-up na qual as pessoas e a comunidade são o centro do processo, 

permite-lhes ter o controlo, perceber que a saúde não está nos hospitais e nos centros de 

saúde, mas sim nas suas casas, nas escolas nos supermercados, nos restaurantes, etc. 

A integração das pessoas no cuidado da sua própria saúde promove a confiança e a von-

tade de controlar melhor a sua saúde, o que por sua vez pode levar à adoção de com-

portamentos saudáveis. Estudos comprovam que pacientes que fazem parte da tomada 

de decisões sobre a sua saúde, têm maior probabilidade de uma saúde melhor (Hibbard, 

2003 citado por McCarron et al, 2019). Em termos financeiros, é mais vantajoso para o 

estado um cidadão ter um conselheiro durante nove meses, para o ajudar a prevenir a 

diabetes, do que quinze anos de dependência de injeções de insulina e consultas regula-

res ao médico. 

Foi realizado um estudo sobre a leitura dos resultados das análises online, desenvolvido 

por Nystrom et al (2018), que clarificou a importância do design centrado no utilizador, 

ao observar as primeiras versões do interface (figura 2) comparativamente às últimas ver-

sões (figura 3) após a contribuição dos participantes no design. Inicialmente, os partici-

pantes não percebiam que componentes dos testes eram botões clicáveis e faziam confu-

são com o facto do resultado do HDL baixo aparecer a vermelho, porque intuitivamente 

associavam o valor baixo a um resultado favorável. 
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Figura 2 - Primeira versão do interface 

Figura 3 - Segunda versão do Interface 
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A premissa “a fazer é que se aprende” está exposto no trabalho de Dale. Em 1946, Ed-

gar Dale14 introduziu o conceito do Cone da Experiência no qual é possível verificar vi-

sualmente que a quantidade de informação retida e lembrada depende da forma como 

é rececionada. Durante os anos 60, Dale teorizou que retemos mais informação pelo 

que “fazemos” em oposição ao que “ouvimos”, “lemos” ou “observamos”. Apesar de ter 

sido pensado no âmbito do ensino podemos transportar este método para a memoriza-

ção da informação noutras áreas, nomeadamente a saúde. 

Segundo Dale (Ilustração 4), os métodos mais eficazes estão na base da pirâmide, que 

envolvem experiências diretas intencionais, e representam a realidade ou o mais apro-

ximado à realidade possível do dia-a-dia. À medida que nos aproximamos do fundo da 

pirâmide maior a probabilidade de aprender e de reter a informação. Salienta ainda que 

as pessoas aprendem melhor quando se utilizam estilos perceptivos, que são baseados 

no sensorial e quanto mais sensorial forem as formas de interagir com o recurso maior a 

probabilidade de aprender com ele (Anderson, 2000). 

 

Ilustração 4 – O Cone de Dale (elaborado pela autora) 

No contexto da saúde, o codesign é aplicado para desenhar experiências mais agradá-

veis aos utentes, cuidadores e restante pessoal. O envolvimento dos utentes permite dar 

uma resposta às necessidades reais das pessoas, abre novas perspectivas, aumenta a aten-

14 Edgar Dale (1900 - 1985) foi um professor americano criador do modelo “Cone da Experiência” que incorpora 
várias teorias relacionadas com o processo de aprendizagem e design instrucional. 
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ção do público, aumenta as oportunidades, aumenta a confiança das pessoas e otimiza 

os recursos disponíveis. 

Ou seja, a participação das pessoas no processo de construção de soluções para a infor-

mação em saúde apresenta duas vantagens, primeiro porque o resultado do processo é 

baseado na contribuição de pessoas e das suas experiências reais do dia-a-dia, e como 

tal procura responder-lhes, e segundo porque os participantes envolvidos assumem um 

compromisso e têm maior probabilidade de reter a informação mais importante e agir 

sobre ela na gestão da sua saúde. 

No Serviço de Cancro da Cabeça e Pescoço do Hospital de Luton & Dunstable (Figura 

4) foi desenvolvido um projeto de design baseado na experiência, como forma de obter e 

compreender a jornada emocional do utilizador quando entra em contato com o pro-

cesso, produto, serviço ou com o ambiente (Meroni & Sangiorgi, 2011).

Figura 4 – Anúncios Projeto do Hospital de Lutin & Dunstable. 

Foram realizados questionários, entrevistas, diários de observação de pacientes, storytel-

ling, mapas emocionais, workshops. Durante os workshop foi solicitado aos pacientes o ma-

peamento da experiência e descrição dos pontos chave emocionais ao longo da jornada, 

com o objetivo de criar a empatia necessária com o utilizador. A observação em contex-

to real e as outras ferramentas de criação de empatia, permitiram identificar quarenta 

e três formas separadas de melhorar a experiência relativamente à eficiência, segurança 

dos pacientes e experiências em geral do acesso ao serviço. Todas as melhorias podiam 

ser implementadas a baixo custo ou custo zero. 

Um método que evidencie a medicina participatória requere que pacientes e consu-
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midores participem em tarefas tradicionalmente reservadas aos fornecedores da saúde 

(Keselman & Smith, 2012): ler e compreender documentos médicos. Para que o método 

participativo resulte, é necessário a alteração do papel dos intervenientes, suprimir as 

ideias pré-definidas e preconceitos, e que as os participantes estejam motivados.

A motivação decorre da preocupação. Mais tarde abordaremos este tema, de forma 

mais aprofundada no ponto da informação, no entanto aqui é importante destacar que 

para o indivíduo se interessar ele tem de se identificar com o tema, tem de ser claro e 

concreto, contar histórias, fazer a diferença, e tem de perceber que é possível integrá-lo 

no dia-a-dia (Fishbein & Cappella, 2006). 

Um pequeno grupo de conversação comunitário do Minnesota acredita que o gasto sem 

controlo da saúde levará o país à falência e incentiva a comunidade a repensar o excesso 

de uso dos serviços de saúde e medidas preventivas15. Estes métodos permitem criar liga-

ções entre grupos que até então não existiam, sensibilizar e consciencializar para temas 

importantes, criar espaços de partilha seguros, capacitar, habilitar, planear e implemen-

tar novas políticas que podem levar a melhores resultados. É necessária esta mudança 

de paradigma, uma reflexão individual e uma auto consciencialização com foco no auto 

desenvolvimento e responsabilização. Os pacientes irem preparados para uma consulta, 

para apresentar e discutir pontos chave pode garantir que temas relevantes são tratados 

de acordo com a sua importância e geridos eficazmente, e para isso a informação a que 

o paciente tem acesso antes da consulta tem de ser comunicada de forma clara e eficaz. 

Paralelamente a estas iniciativas, também é possível  proceder a alterações no sistema, 

no caso de pacientes com condições de baixo risco (como infecções respiratórias de bai-

xo risco, dores lombares, entre outros), é possível criar espaços de  interação, por exem-

plo com modelos online que podem ser melhorados e atualizados pelos profissionais de 

saúde constantemente, e assim reduzir a necessidade de visitas ao médico presenciais e 

aumentar assim a disponibilidade para aqueles que mais precisam, como os que preci-

sam de gestão de sintomas mais complexos ou cuidados em final de vida (Turakhia & 

Combs, 2017).

O boletim analítico, seja em papel ou em formato digital (registos de saúde eletróni-

cos ou e-mail) é um documento a que o utente tem acesso. Como iremos ver, também 

15 Baby Boomers for Balanced Health Care, Minnesota criado pelo Dr. William Doherty. Disponível em WWW. 
<https://www.cehd.umn.edu/fsos/research/bbhc/default.asp>
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a informação constante no documento excede muitas vezes a capacidade de leitura 

dos pacientes resultando em más interpretações, rejeição da informação, ansiedade e 

numa experiência negativa em termos emocionais. Os resultados de análises clínicas são 

normalmente apresentados em tabelas. Um estudo (Zikmund-Fisher et al., 2016) pro-

curou testar se a apresentação visual (linhas numéricas) altera a percepção e melhora a 

compreensão desses mesmos resultados. Mediram a sensação de urgência em contatar o 

médico, as intenções de comportamento e a sua percepção do formato visual. Indepen-

dentemente do formato apresentado, a percepção de urgência dos valores que estavam 

muito longe dos valores de referência, foi muito alta. No entanto, a percepção dos 

valores quase “normais” variou substancialmente entre os formatos apresentados. Os 

pacientes que viram os seus valores  “quase normais” no formato de tabela percepciona-

ram esses resultados como mais urgentes, enquanto os que viram os mesmos resultados 

exibidos numa gradação (Figura 5) percepcionaram os resultados como menos urgentes. 

O resultado mais surpreendente foi o facto de cerca de 56% dos participantes darem 

exatamente a mesma classificação à percepção de urgência quando ALT=80 U/L vs 

ALT= 360 U/L no formato tradicional, no entanto quando esses mesmos resultados 

eram apresentados noutro formato visual, a maioria dos participantes teve diferentes 

pontuações na percepção de urgência, sugerindo uma melhor compreensão das diferen-

ças dos resultados e o seu significado para a saúde. Os participantes que viram os resul-

tados “quase normais” no formato tabela também mostraram menos vontade de esperar 

pela próxima consulta do que os participantes que viram os resultados noutros formatos 

visuais. 
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Figura 5 – Resultados apresentados em gradação (cor)

Este estudo mostra que quando os resultados são apresentados no formato de tabelas 

a maioria das pessoas não percepciona diferença entre desvios menores não-urgentes e 

aqueles que representam maior preocupação clínica. Revela também que, utilizar um 

simples gráfico de linha numérica em vez de tabelas para representar visualmente os re-

sultados pode diminuir a percepção de urgência sobre valores que são aproximados aos 

valores de referência e assim aumentar a sensibilidade às variações dos valores dos testes.

A apresentação visual permite aos pacientes ver literalmente se o seu resultado está alto, 

baixo, ou no meio e construir respostas emocionais e cognitivas de acordo com esse 

estímulo. 

Apesar do envolvimento dos pacientes na tomada de decisões relativamente aos sistemas 

de saúde surgir já há muitos anos como uma prioridade fundamental, e com preocu-

pações como melhorar a qualidade da saúde e a promoção da segurança, ainda não é 

muito bem entendido. A aplicação dos métodos de cocriação apresenta ainda muitas 

barreiras e dificuldades. Ainda não está bem definido a área de envolvimento dos pa-
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cientes, e não é claro quais as estratégias atualmente implementadas para promover a 

participação ativa dos pacientes na construção das suas competências e capacidades. 

(McCarron et al, 2019).  Existe também uma dificuldade significativa na medição do su-

cesso das iniciativas e que é tão importante para convencer os stakeholders da importância 

da colaboração da comunidade nos sistemas complexos como a saúde. 

O Design Thinking pela sua especificidade colaborativa e como um suporte à inova-

ção tem o potencial para oferecer aos profissionais de saúde um contexto prático bem 

definido e reconhecido, para a integração em larga escala de abordagens mais criativas, 

interdisciplinares e centradas no humano à prática, gestão e inovação da saúde. 
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4 
Design Social  

4.1 
Definição 

O design social é um design responsável, cuidador e desinteressado, que tem como 

objetivo o bem-estar das pessoas, do ambiente e da sociedade. No âmbito deste trabalho 

vamos ver o design como o design que cuida, que vai ao encontro das necessidades das 

pessoas, das coisas, e das situações como elas são. Segundo Kimbell é uma forma de 

gestores e empreendedores, criarem produtos ou serviços úteis, usáveis e com significado 

e impacto na sociedade aberto a contestação e diálogo (Kimbell & Julier, 2012). Mais do 

que privilegiar o novo, o design:

.. procura reorganizar os recursos e estruturas da sociedade para criar uma ordem social mais justa... (Light & 

Luckin, 2008) 

Não inventa, opera com os recursos disponíveis, tomando consciência do contexto e 

das necessidades das pessoas, aplicando os seus princípios às realidades sociais como a 

pobreza, a saúde, a exclusão, o clima, entre outros. Condição que obriga a uma reconfi-

guração das relações. 

A abordagem centrada no humano enfatiza o princípio igualitário e tem um carácter 

social porque permite dar voz às pessoas comuns e uma oportunidade de influenciar 

resultados (Light & Luckin, 2008). Com o objetivo de mudar o mundo, o design pode ser 

social porque o seu resultado tem um impacto social, pelo seu nível de inovação social 

ou porque implica a participação do utilizador e tem sempre como objetivo melhorar 

uma condição existente. 
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4.2 
Design como compromisso social 

 
Existe e existiu sempre uma ligação entre o design e a sociedade, e desde a Revolução 

Industrial que assistimos à criação de invenções que nos permitem ver a capacidade 

do design de mudar o mundo. Até à Revolução Industrial inglesa o design servia como 

meio de comunicação ou fator de diferenciação e a sua interferência resumia-se a 

questões formais dando aos objetos essa diferenciação que com a revolução industrial 

e a classe burguesa ganhou importância. Apesar do design ser visto como uma forma 

de aumentar a margem de lucro, postura sustentada pelo capitalismo, desde sempre o 

design social esteve presente. William Morris, considerado o pai do design social, tinha 

a pretensão de fazer “um design para todos”, a ideologia defendida pela Bauhaus era 

essencialmente social mas, não obstante todos os apontamentos na história de um design 

com preocupações sociais, até às décadas de 70/80, o design era basicamente orientado 

para o consumidor, como podemos comprovar pelo crescimento em larga escala e pela 

forma desenfreada de consumo. Apesar dos benefícios para o crescimento económico da 

sociedade, o consumo também acarreta efeitos secundários negativos. E o que parecia 

ser a resolução para a crise económica depressa mostrou indícios de que, o design orien-

tado apenas para o consumo estaria a prejudicar seriamente a saúde da sociedade. Não 

estava em jogo apenas a economia, mas a cultura e a qualidade de vida. 

Encontrámos diversos autores pioneiros na história, que foram importantes na promo-

ção de um design social. Na década de 70, Victor Papanek desafiava os designers da 

época a ver o potencial do design para a responsabilidade social e ambiental, e acusava 

o design de responder apenas às necessidades de quem já tinha tudo. Segundo Herbert 

Simon16 há dois tipos de ciência, uma relativa ao mundo no qual os humanos são res-

ponsáveis por produzir, e outro no qual os humanos evoluem e alteram situações exis-

tentes noutras com condições preferíveis. Na mesma linha de pensamento de Simon, 

Findeli17 esclarece que não existe uma solução, apenas uma situação que é transforma-

da noutra, e salienta que a nova situação não é a única maneira de resolver a situação 

16 SIMON, Herbert; The Sccience of  the Artificial, 1996

17 FINDELI,  Alain.  Rethinking  Design  Education  for  the  21st  Century.  InDesign  issues, volume 17, number 
1, winter 2001.
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inicial. Defende que tanto o utilizador como o designer estão envolidos no processo, no 

qual também eles são transformados, e esta dicotomia deve ser considerada parte inte-

grante do projeto. O design está diretamente ligado à saúde de uma sociedade e é uma 

representação da situação social, política e económica da mesma (Whiteley, 1993), se-

gundo o autor o design e a sociedade são intrínsecos e não se podem dissociar, e defende 

a ideia de incluir na formação académica do designer uma consciência crítica, permitin-

do uma reflexão sobre a origem do problema e o rumo ou impacto da solução. Whiteley 

acrescenta que um designer eficiente é um designer que não gera soluções aleatórias ba-

seadas em suposições erradas ou incompletas. Para Margolin (2002) existe uma vertente 

do design contrária ao desenvolvimento de produtos orientados para o mercado. Uma 

vertente preocupada com a diminuição dos problemas sociais e que deveria intervir no 

aspeto físico e espacial do cidadão, no qual estão incluídos todos os objetos, ambientes e 

edifícios, e aqui encontrará aliados nas profissões relacionadas com a saúde, educação, 

gestão e economia. 

Tornou-se evidente que o papel do design na sociedade tinha de ser reconsiderado. Ape-

sar de continuar a ter um papel fundamental na economia, tem de assumir a responsa-

bilidade pelos efeitos ambientais, sociais e políticos do seu trabalho. Atualmente, além 

do papel de solucionador de questões estético-formais, o design assumiu outro papel, o 

de design cuidador. Um design que vai ao encontro das necessidades das pessoas e de 

tudo o que as envolve, que reconhece o emaranhado da ação do design com a história, o 

lugar, a cultura e a identidade, e respeita as relações desse emaranhado. O design pode-

rá ter de enfrentar a desconfortável realidade de não conseguir fazer aquilo que acredita 

que é capaz, mas uma visão positiva sugere o design como um gesto, uma ferramenta 

capaz de analisar e sintetizar visões futuras para possibilitar o desenvolvimento de for-

mas de cuidar melhor do mundo, das cidades e das relações. (MIT, 2019)

O design social opera dentro de um grupo social com uma identidade própria, uma 

cultura, uma história. Conhecer e compreender as características do grupo é importante 

e possível se lhe for atribuído um papel ativo no processo de design. 

Apesar de não poder resolver todos os problemas sociais de forma definitiva, o design 

tem um papel fundamental na sociedade pela forma distinta de pensar e comunicar, 

criando espaços de diálogo para responder às necessidades em domínios de impacto 

humano.  Na saúde, os ambientes e estruturas inferiores ou inadequadas, nomeada-
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mente ao nível da informação médica, podem afetar a segurança, as oportunidades, o 

nível de stress, a autoestima e mesmo a integridade física (Norman, 2013).  Ao integrar 

o indivíduo no processo, o design tem a responsabilidade de pensar para o grupo social, 

principalmente grupos marginalizados e carentes, procurando responder às necessidades 

específicas como os das pessoas com baixos rendimentos, necessidades especiais, baixa 

literacia e numeracia, entre outros (Margolin & Margolin, 2002). 

Na saúde, o design desempenha um papel importante no processo terapêutico e de cura, 

que é centrado no outro e na audiência, e se preocupa e considera as circunstâncias e 

contexto das outras pessoas (Jensen, 2012). 
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5 
Saúde

5.1 
Definição 

Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a 

identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio. 

Assim, a saúde é entendida como um recurso para a vida e não como uma finalidade de vida. 18

Como já vimos anteriormente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é 

definida como um “estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a 

ausência de afeções e enfermidades”. É um direito do ser humano e é condição essencial 

para os cidadãos poderem ter uma vida social e economicamente produtiva.  A saúde é 

fundamental e o conceito de saúde difere de pessoa para pessoa, depende do indivíduo, 

do contexto económico, social, cultural e político. A própria definição de saúde da OMS 

já foi questionada por alguns autores porque considera-a irreal e inatingível, atualmente 

grande parte da população mundial já não se podia incluir neste grupo porque a maior 

parte de nós, sofre de uma patologia ou mais, muitas vezes crónica. Em rigor, esta defini-

ção exclui a possibilidade das pessoas que sofrem de uma doença crónica ou incapacida-

de poderem viver com uma sensação de bem-estar.

O relatório Retrato da Saúde de 2018 clarifica as condições básicas para a saúde como:  

paz, abrigo, alimentação, rendimento, educação, segurança social, relações e redes so-

ciais, empowerment, ecossistema estável, uso sustentável de recursos, justiça social, respeito 

pelos direitos e equidade. 

São muitos os fatores que influenciam a forma como vivemos e o nosso estado de saúde, 

que depende da combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comporta-

mentais. A saúde não é algo fixo ou estático, requer um esforço contínuo para manter o 

estatuto de “ser saudável” no processo de mudança para proteção contra a doença ou 

ferimentos (An e Paik, 2018).  Segundo Jones (2013) a saúde já não é episódica, mas um 

18 Carta de Ottawa, Organização Mundial de Saúde, 1986
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processo contínuo, os indivíduos são envolvidos no dia-a-dia e o foco passa do tratamen-

to da doença para a preservação do bem-estar e saúde. É por isso fundamental a aposta 

em fatores modificáveis, ambientais e comportamentais, alterando os comportamentos 

de risco comuns a todas as doenças crónicas, como o tabagismo, a má alimentação, 

excesso de peso, consumo excessivo de álcool e o sedentarismo. As influências na saúde 

também passam pela família, amigos, redes sociais e comunitárias, o trabalho, educação 

habitação, as condições socioeconómicas, culturais e ambientais. 

5.2
Saúde em Portugal 

Segundo o relatório “A Saúde dos Portugueses” de 2016 da Direção-Geral da Saúde, 

em 2015 a população residente em Portugal é superior a dez milhões de habitantes, e 

houve 108 511 óbitos. Em 2014, mais de 70% das mortes, em Portugal, foram devido a 

doenças do aparelho circulatório (33%), tumores malignos (27%), doenças do aparelho 

respiratório (13%) e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (6%). Mais de um 

quarto destas mortes foram prematuras (antes dos setenta anos), cuja causa principal 

foram os tumores malignos (42%).

Este relatório conclui ainda que, relativamente aos principais fatores de risco que mais 

contribuem para o total de anos de vida saudável perdido pela população portuguesa, 

são relevantes os hábitos alimentares inadequados (16%), hipertensão arterial (13%), ta-

bagismo (12%) e o índice de massa corporal elevado (12%) (DGS, 2006). Comprovada-

mente a alimentação influencia o estado de saúde, os alimentos com excesso de calorias 

e em particular com alto teor de sal, rica em carnes processadas, açúcar e gorduras trans 

(processadas a nível industrial) constituem o principal problema. 

A crise económica e social parece modificar as escolhas no interior de cada categoria 

(por ex. aves de capoeira substituem a carne de vaca) ou aumenta o consumo de produ-

tos de pastelaria que substituem refeições completas.  Outra conclusão da mudança so-

cial e económica é a obesidade e pré-obesidade, que afeta mais de metade da população 

portuguesa, e em que os mais desfavorecidos são, cada vez mais os principais afetados 

por este grave problema de saúde pública. 
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Em 2016, apenas 15 a 20% da população adulta cumpriu com as recomendações da 

OMS para a atividade física, cuja estreita associação com as principais causas de morbi-

lidade e mortalidade são evidentes. Portugal foi considerado no relatório da OCDE em 

2014, o país da Europa com a maior prevalência de Diabetes Mellitus. Os custos asso-

ciados à oncologia estão a subir de forma preocupante, colocando uma séria ameaça à 

sustentabilidade do sistema. 

Os fatores de risco, que representam cerca de 90% do total de anos de vida saudáveis 

perdidos, são muitas vezes modificáveis e, por isso, evitáveis para as doenças do aparelho 

circulatório, doenças oncológicas e para o grupo de doenças constituído por Diabetes 

Mellitus e outras doenças endócrinas, hematológicas e doenças do aparelho genito-uri-

nário (DGS, 2016). 

 
5.3

Doenças Cardiovasculares  - Sintomas, Tratamento, Prevenção

Esta investigação é, de uma forma geral, relativa à informação sobre saúde. No entanto 

parece-nos pertinente desenvolver uma breve descrição sobre doenças cardiovasculares 

uma vez que o projeto prático foi desenvolvido acompanhando o projeto do Instituto Dr. 

Ricardo Jorge “e_Cor19. 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 40% dos óbitos em Portugal 

e também uma importante causa de incapacidade. Devem-se principalmente à acumu-

lação de gorduras na parede dos vasos sanguíneos (aterosclerose), fenómeno que tem 

início numa fase precoce da vida e que progride silenciosamente. Normalmente quando 

se manifesta já está num estado avançado e tem como principais consequências o enfar-

te do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a morte (www.portaldasaude.pt). 

São um conjunto de doenças que afeta o aparelho cardiovascular, designadamente o 

coração e os vasos sanguíneos. Os fatores de risco, além da idade e da história familiar, 

e sobre os quais podemos agir são: o tabagismo, o sedentarismo, a diabetes Melitus e 

19 “e_Cor” é um estudo populacional cujo principal objetivo é a determinação dos principais fatores de risco car-
diovascular na população portuguesa.
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obesidade, os maus hábitos alimentares, a hipercolesterolemia, a hipertensão arterial e o 

stress excessivo.

É possível prevenir as doenças cardiovasculares através da adopção de um estilo de vida 

mais saudável, deixar de fumar, controlar a tensão arterial e níveis de açúcar e gorduras 

no sangue, uma alimentação saudável e a pratica do exercício físico regular. As doenças 

mais comuns relacionadas com o colesterol são a tensão arterial elevada, doença das 

artérias coronárias e a doença cerebrovascular, e os principais sintomas que podem cons-

tituir sinal de alerta principalmente em idosos são dificuldade em respirar, angina de 

peito, alterações do ritmo cardíaco, enfarte do miocárdio e insuficiência cardíaca. 

Um estudo (Silva et al, 2008) sobre crenças alimentares revelou que as principais barrei-

ras à alimentação adequada são o custo dos alimentos e a falta de tempo para preparar 

refeições saudáveis e a ansiedade (especificamente o stress e nervosismo). A falta de co-

nhecimento é uma das principais justificações apresentadas para a falta de adesão a uma 

alimentação saudável, no entanto existem outras determinantes importantes (variáveis 

sociocognitivas) que influenciam as práticas alimentares. 
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6 
Literacia

6.1 
Definição 

Information literacy is the ability to think critically and make balanced judgements about any information we find 

and use. It empowers us as citizens to reach and express informed views and to engage fully with society.  (CILIP, 

2018)

Segundo a Declaração de Praga de 2003, a UNESCO define a literacia da informação 

como a capacidade do indivíduo de utilizar a informação de forma ponderada, de ter 

sobre a mesma um espírito crítico no seu envolvimento com a sociedade.

“...encompassing knowledge of  one’s information concerns and needs, and the ability to identify, locate, evaluate, 

organize and effectively create, use and communicate information to address issues or problems at hand; it is a 

prerequisite for participating effectively in the Information Society, and is part of  the basic human right of  life long 

learning. (CILIP, 2018)

Um profundo conhecimento das preocupações e necessidades de informação de cada 

indivíduo, a capacidade de identificar, localizar, avaliar, organizar e criar eficazmente, 

usar e comunicar informação para lidar com problemas em mãos; é um pré-requisito 

para participar ativamente na Sociedade de Informação, e é parte dos direitos humanos 

básicos de uma aprendizagem contínua. (UNESCO, 2003) 

A literacia é mais do que o conceito geral de saber ler e escrever, que são fundamentais, 

mas não suficientes para entender e nos envolvermos no mundo que nos rodeia. A litera-

cia permite ao indivíduo estar na sociedade, aceder a bens culturais, sociais e financei-

ros e assume cada vez mais importância na vida das pessoas e da sociedade pelo papel 

que desempenha na procura da autonomia e liberdade. Os níveis de literacia estão na 

maioria das vezes associados aos níveis de educação, que por sua vez são indicadores de 

emprego, estado de saúde, situação económica e vida em sociedade. 
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6.2 
Literacia e saúde

O conceito de literacia em saúde surge em 1974 inicialmente ligado às questões da 

promoção da saúde, mas atualmente assume-se como ferramenta fundamental para 

“navegar” no sistema de saúde, cada vez mais complexo. Ajuda a perceber os conselhos 

do médico ou profissional de saúde, aumenta a autonomia para cuidar de si próprio e 

da sua saúde diariamente, a gerir doenças crónicas, estimula a adoção de comportamen-

tos de promoção de saúde, a adoção de uma dieta saudável e a agir sobre a informação 

relacionada. 

Em 1998 a Organização Mundial Saúde define literacia em saúde como “o conjunto de 

competências cognitivas, sociais e a capacidade dos indivíduos para aceder, perceber e 

usar a informação, de forma a promover e manter o bem-estare a saúde para o próprio 

indivíduo, para os seus familiares e para a comunidade”. Em 2006 Kickbusch, Wait & 

Maag, acrescentam à definição a componente social e de vida em sociedade, “a capaci-

dade para tomar decisões fundamentadas, no decurso da vida do dia-a-dia, em casa, na 

comunidade, no local de trabalho, na utilização dos serviços de saúde, no mercado e no 

contexto político. É uma estratégia de capacitação para aumentar o controlo das pessoas 

sobre a sua saúde, a capacidade para procurar informação e para assumir responsabili-

dades”.

Uma baixa literacia condiciona a capacidade de tomar decisões acertadas em saúde. 

É um fator influenciador dos níveis de saúde da população, da utilização dos serviços 

de saúde e dos gastos desnecessários no sector. Uma baixa literacia em saúde reflete-se 

numa utilização menos eficiente dos serviços de saúde: mais internamentos, mais acessos 

aos serviços de urgência, autogestão e controlo deficiente em caso de doença crónica, 

dificuldade em tomar corretamente a medicação, a uma menor prevalência de atitudes 

preventivas na área da saúde, e é um fator de risco para diversas doenças, nomeadamen-

te obesidade, diabetes doenças cardiovasculares e cancro. 

A questão da literacia em saúde, cujo interesse tem crescido nas ultimas décadas em 

todo o mundo enquanto conceito fundamental para melhorar a saúde e os serviços 

de saúde é evidente pelo destaque que tem ganho nas agendas de diferentes agências 

mundiais para saúde. Foi realizado um estudo nos EUA, National Adult Literacy Sur-

vey – NALS que entrevistou 24,944 adultos com mais de 16 anos que focava a literacia 
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funcional, ou seja as atividades diárias. Este estudo permitiu aos analistas estimar que 90 

milhões de adultos nos EUA tinham capacidades de leitura extremamente limitadas. 

Na Europa, 12% dos cidadãos apresentam níveis de literacia em saúde inadequados e 

47% níveis insuficientes ou problemáticos ( HLS-EU European  Health Literacy Sur-

vey). O estudo de literacia em Portugal, HLS-EU-PT iniciativa do Programa Inovar em 

Saúde da Fundação Calouste Gulbenkian, foi aplicado em todo o território nacional 

incluindo as regiões autónomas e teve como objetivo conhecer os níveis de literacia em 

saúde em Portugal. Segundo o relatório síntese, podemos concluir que em comparação 

com os resultados médios dos oito países, Portugal regista sempre valores médios abaixo 

nos índices de literacia. Caracteriza-se por ter 11% da população com níveis de literacia 

inadequados e cerca de 38% com níveis de literacia em saúde considerados “problemá-

ticos”. O mesmo se verifica no âmbito dos cuidados de saúde (onde se regista a maior 

diferença) e da prevenção da doença. Apenas nos níveis de literacia no âmbito da pro-

moção da saúde, Portugal está ligeiramente acima da média dos oito países que fizeram 

parte do estudo.

Outro resultado que se evidencia, e que é pertinente para este estudo, são os níveis de 

literacia inadequados ou problemáticos que se verificam nas faixas etárias mais velhas, e 

nos níveis de escolaridade mais baixos, podendo identificar como principais grupos mais 

vulneráveis os indivíduos com mais de sessenta e cinco anos, com baixos níveis de esco-

laridade, com rendimentos até quinhentos euros, com doenças prolongadas, com uma 

auto percepção de saúde “má”  e que frequentaram no último ano seis ou mais vezes os 

cuidados de saúde primários (Literacia em saúde em Portugal, Relatório Síntese – Fun-

dação Calouste Gulbenkian, 2016). Os níveis de literacia são mais baixos precisamente nos 

grupos que são mais vulneráveis a problemas de saúde e com menos acesso à informa-

ção. 

A literacia em saúde limitada representa um importante desafio para as práticas e políti-

cas de saúde na Europa e em Portugal. Para que o cidadão se reposicione no sistema de 

saúde e assuma, efetivamente, um papel mais ativo na sua saúde e no próprio sistema, é 

necessário ajudá-lo no processo de aquisição de competências necessários para o fazer 

(Pedro, Amaral & Escoval, 2016). 

O aumento da literacia em saúde depende muito de uma série de práticas profissionais  

que delegam nos profissionais de saúde um papel de intermediário, cuja função é esta-
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belecer uma ligação entre as pessoas e a informação disponível. No entanto essa prática 

enfrenta alguns desafios, como os procedimentos baseados nos modelos biomédicos he-

gemónicos, nas suposições, a decrescente confiança nos especialistas, a complexidade do 

ambiente da informação e a falta de contexto de interação da informação (Dervin, 2005 

citado por Souden, 2010). A interação com a informação em contexto de doença ou da 

preocupação com a saúde é apenas uma fração da experiência do acesso à informação, 

a procura e uso da informação acontece em situações e de forma variadas na dia-a-dia. 

Os pacientes valorizam o acesso à informação e é recomendado que as práticas de pro-

moção da literacia em saúde se foquem nas pessoas e na sua experiência em saúde e nos 

cuidados (Zikmund-Fisher, 2016).
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7 
Informação

7.1 
Definição 

A informação é um conjunto de dados, que podem ser trabalhados ou não, e que repre-

sentam o mundo real: descrição básica das coisas do dia-a-dia, atividades e transações. 

Os dados podem ser representados de várias formas: números, letras, figuras, sons ou 

imagens. Do latim “informare” (dar forma), informação são dados coletados do exterior, 

ordenados, e recebidos por intermédio dos sentidos ou por máquina electrónica, aos 

quais são atribuídos significados e contexto permitindo que adquiram um valor adicio-

nal além do seu próprio valor. O valor adicional que é acrescentado é dependente da 

sua eficácia. A transformação desses dados em informação é feita através de um proces-

so de seleção, organização e manipulação com o objetivo de a tornar útil e valiosa e as-

sim reduzir a incerteza. A informação é transmitida entre indivíduos através da comuni-

cação, através da fala, da escrita, de um código comum ou do próprio comportamento. 

A informação pressupõe sempre um ato de comunicação, mas a comunicação nem 

sempre informa. O processo de comunicação significa “partilhar alguma coisa com 

alguém”, “pôr em comum”20 é um fenómeno essencial à transmissão de informação. 

A comunicação é um processo dinâmico que visa a transmissão de informação e com-

preensão de uma pessoa para outra. A sua eficácia depende da forma como se comunica 

e da capacidade de processar e utilizar a informação (Rodrigues, 2010). Pode ser física 

ou mediada tecnologicamente e rege-se por determinadas regras linguísticas e culturais, 

implica a fonética, mas também todas as ações do corpo e do contexto situacional “todo 

o comportamento comunica”.  É um processo cultural, nem sempre consciente, no qual 

os indivíduos utilizam símbolos ou palavras para se exprimirem, em que as leis ou códi-

gos socialmente aceites influenciam a correta compreensão. O significado é a essência 

na eficaz produção do processo de comunicação, onde o indivíduo desempenha um 

papel fulcral, bem como a literacia do indivíduo, ou seja, a capacidade de descodificar  

os conteúdos. (Lopes, 2007)

20 A comunicação em consulta,  Eurico Carrapiço & Vítor Ramos, Rev. Port.Med. Geral Familiar, 2012
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Nos negócios a informação é considerada um “ativo” das empresas e instituições. Incor-

porada em sistemas de informação pode ser infinitamente partilhada e em simultâneo 

por inúmeras pessoas sem se esgotar neste processo (o seu uso não significa depreciação, 

pelo contrário, quanto mais usada maior o valor associado e apenas pode perder o seu 

potencial com o tempo).

A proliferação dos recursos de informação, as rápidas mudanças tecnológicas, a diversi-

dade de interfaces de pesquisa e multiplicidade dos métodos de acesso à informação, o 

uso inapropriado da informação recuperada através da internet, a dificuldade relativa-

mente à avaliação da qualidade, a fiabilidade e a credibilidade da informação tornam 

cada vez mais importante o conceito de literacia da informação. O facto de termos cada 

vez mais acesso à informação sobre as mais diversas áreas, nomeadamente ao nível da 

saúde (doenças, sintomas, prevenção, tratamentos, medicação, entre outros), ao mesmo 

tempo que desafia a hegemonia da prática institucional (Jones, 2013) não traduz mais 

conhecimento nem mais capacidade de utilizar essa informação de forma útil para o 

próprio e para a comunidade. É fundamental um conjunto de competências de apren-

dizagem e pensamento crítico necessárias para aceder, avaliar e usar a informação 

eficiente (ACRL, 2000), designado conceito de literacia da informação. Desde o início 

do milénio que o conhecimento e informação fazem parte da estrutura da vida social, e 

a capacidade de usar a informação é uma preocupação social.  Existem também vários 

estudos sobre a literacia da informação que consideram como competência principal 

saber reconhecer a necessidade da informação, selecionar as fontes apropriadas, sa-

ber localizar e aceder à informação, saber organizar, aplicar e comunicar a terceiros, e 

saber sintetizar e construir com base na informação existente, contribuindo assim para 

a criação de novo conhecimento. O conhecimento é fundamental para a utilização da 

informação em proveito do próprio indivíduo.

7.2 
Informação e Conhecimento

Mais importante do que receber a informação do exterior, é reconhecer a necessidade 

da informação. No entanto existe uma série de condicionantes que dificultam o reco-
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nhecimento dessa necessidade. As pessoas têm de querer saber, e apesar de ser aceite 

que a informação pode trazer poder, saúde, conhecimento, conforto, oportunidades, 

então porque não as pessoas não a procuram e em muitas situações até a evitam? A 

informação conduz a melhores decisões, e evitar informação tem potenciais consequên-

cias para o próprio e para a sociedade, mas em muitas situações as pessoas preferem o 

desconhecimento. Evitar ou atrasar a aquisição de conhecimento potencialmente ne-

gativa acontece principalmente por três fatores principais. Primeiro porque pode exigir 

uma mudança de crença, sobre nós próprios, sobre o outro ou sobre o mundo. Ao ser 

confrontado com nova informação que entra em conflito com uma crença existente é 

experienciada uma dissonância cognitiva21, que se tem tendência a evitar para diminuir 

esse sentimento. Os fumadores vivem uma discordância mental, sabem que fumar é 

prejudicial, mas continuam a fumar. Segundo, porque pode exigir uma ação não dese-

jada. Isto aplica-se muitas vezes à saúde, preferimos não realizar testes diagnóstico de 

determinada doença porque o resultado pode implicar uma mudança de comportamen-

to. Existe sempre a possibilidade de não tomar qualquer atitude face à informação, mas 

este cenário também nos coloca a difícil tarefa de decidir agir ou não. E em último lugar, 

porque a informação pode causar emoções desagradáveis ou diminuir emoções agra-

dáveis. O humano procura constantemente evitar ou atenuar emoções negativas, e as 

consequências emocionais da informação passam por sentimentos como medo, tristeza, 

desapontamento, raiva, vergonha, culpa, entre outros. Todos nós, em algum momento 

já interrompemos a leitura de uma notícia trágica; pessoas com risco de doença evitam 

realizar exames médicos que confirmem um problema de saúde, o que envolve a emo-

ção medo; investidores evitam ver o seu portfólio financeiro quando o mercado de ações 

está em baixa, porque lhes causa desconforto psicológico (Sweeny et al, 2010).

Não basta ter acesso à informação, é importante que a informação afirme a identidade 

das pessoas ou da sociedade onde estão inseridas, e não que ponha em causa os seus 

valores e princípios. É importante materializar conceitos abstratos com imagens, deixa 

menos espaços para suposições e são mais fáceis de memorizar. Evocar emoções, de es-

perança, admiração, orgulho. Se as nossas ações fizerem a diferença e se formos capazes 

de as fazer então a probabilidade de agir é grande. Sugerir apelos com significado, não 

21 Em psicologia a dissonância cognitiva é um stress mental  ou desconforto psicológico experienciado por um 
indivíduo que enfrenta duas ou mais crenças contraditórias.
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basta dizer às pessoas “coma vegetais, são bons para a sua saúde”, ou “ não coma carne 

por causa das alterações climatéricas”. É necessário mostrar como fazer com ações con-

cretas e que as pessoas consigam incorporar no seu dia-a-dia (Christiano & Neimand, 

2018).

A comunicação falha muitas vezes não por falta de informação, mas porque as pessoas 

não se interessam e não querem saber. É essencial fazer as pessoas se interessarem e 

mostrar como fazer a diferença.

Conhecimento é informação que muda algo ou alguém seja por se tornar um motivo para a ação, seja fazendo um 

indivíduo (ou instituição) capaz de ações diferentes e mais efetivas. (Drucker, 1990 citado por Friedman, 

2000).

O conhecimento não é algo que se construa apenas através da leitura ou da visualização 

do objeto. A construção do conhecimento aplica-se a fatos e ideias adquiridas pelo es-

tudo, pela investigação e observação, mas essencialmente pela experiência (Kolb, 1984), 

pela vivência do objeto de conhecimento (Friedman, 2000). É um ato intensamente 

humano, incorpora ação e por isso conhecimento é diferente de informação. Segundo o 

autor ter o conhecimento é ter o poder de fazer a diferença, e reconhece novas formas 

de ver o mundo. 

Na saúde, o conhecimento tácito, latente nos utilizadores ainda está muito adormecido 

e suprimido pela abordagem da entrega de serviços tradicionais, na qual os profissionais 

ainda estão largamente no controlo. Assume-se que as pessoas têm de confiar nos pro-

fissionais de saúde  porque na gíria da economia existe uma assimetria na informação: o 

médico ou professor sabe mais do que o aluno ou paciente, e como apuramos anterior-

mente esse desiquilíbrio promove uma perda de confiança no próprio, e a uma incapaci-

dade de tomada de decisões sobre questões médica. A informação não é suficiente para 

a ação, é preciso a construção do conhecimento existente no utilizador através da expe-

riência e como este conhecimento está incorporado nos seres humanos, requer tanto o 

pensamento como a prática, tanto o corpo como a mente. 

Fazemos um parêntese para abordar a questão da compreensão do problema do conhe-

cimento. Para se compreender o papel do conhecimento na investigação, é necessário 

compreender o que é o “problema do conhecimento”. Como adquirimos o conhecimen-
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to?; Qual o melhor tipo de conhecimento? O verdadeiro, o mais compreensível, o mais 

profundo, o de maior confiança, o conhecimento adquirido pela experiência, pela razão, 

pelo acaso?; O  que se pode saber? Podemos saber tudo?  Nada? O melhor conhecimen-

to é o da mente, do cérebro, dos computadores, dos grupos sociais? Estas questões são 

importantes para a construção do conhecimento. O caráter holístico e intersetorial do 

método é fundamental para dar resposta a estas questões, a forma como a informação é 

apresentada e a profundidade e detalhe da informação tem de ser definida colaborativa-

mente. No caso dos resultados das análises clínicas o acesso e a compreensão da infor-

mação é fundamental, mas em muitos casos não pode ser feito aleatoriamente ou sem 

acompanhamento do profissional de saúde, sob pena de criar situações de maior ansie-

dade ou de maior percepção de urgência de contatar o médico ou profissional de saúde. 

No design, o conhecimento é um processo em evolução, que envolve tanto disciplinas 

teóricas como campos de prática, e o desafio está em trazer o conhecimento tácito para 

um foco articulado, tornar o tácito explícito (Friedman, 2000). Este conceito vai de en-

contro à prática reflexiva de Schön (1991) na qual a reflexão traz, através da articulação, 

padrões inconscientes para um entendimento consciente. Schön defende que a observa-

ção da prática e reflexão contribuem para a tomada de decisões, compreensão e troca de 

conhecimentos e experiências. A reflexão sobre as próprias ações liberta de comporta-

mentos impulsivos e rotineiros e permite uma procura constante, criando condições para 

que a aprendizagem aconteça. Desta compreensão resulta o conhecimento, que:

Guia as nossas escolhas da experiência e dirige a nossa atenção para os aspetos da experiência apreendida que 

devem ser considerados relevantes. (Kolb, 1984)

O conhecimento suporta a capacidade humana de compreender situações presentes e 

configurar ações futuras. 

7.3 
Comunicação na Saúde

O final do séc. XXI  é a era da promoção para a saúde. Segundo a Organização Mun-

dial de Saúde, a comunicação é um processo social complexo, mas que tem a capacida-



89

CARLA SANTOS

de de contribuir para os resultados em saúde. É reconhecido o potencial em desenvolver 

estratégias de comunicação da informação sobre saúde para tornar pacientes particular-

mente ativos e mudar comportamentos (Abraham & Kools, 2012). Definição da comuni-

cação em saúde:

“A comunicação em saúde é uma disciplina que estuda e desenvolve estratégias de comunicação 

apropriada e que tem como objetivo informar e influenciar as decisões dos indivíduos e comuni-

dades no sentido de promover a saúde e atrasar a doença, incapacidade e morte.” (U.S. Office of  

Disease Prevention and Health Promotion, 2004)  

A importância da comunicação em saúde ganhou especial relevo com o surgimento do 

conceito dos cuidados centrados no paciente (Wanzer et al, 2004).

A comunicação é basilar em toda a prática clínica, é através da comunicação que se 

exploram e valorizam sintomas, sentimentos, emoções e preocupações, que se identifi-

cam e modelam expectativas, que se dão explicações, que se lida com motivações, que se 

acordam planos terapêuticos e uma relação profissional de ajuda, se previnem acidentes 

e erros. A comunicação é um processo complexo que se concretiza por uma trama de 

comportamentos verbais e não verbais, num determinado contexto. O triângulo “médi-

co + paciente + contexto” são componentes indissociáveis que determinam o processo e 

os resultados da comunicação. 

 Os pacientes têm de estar conscientes da informação essencial, têm de ser habilitados 

com o conhecimento e capacidades essenciais de forma a serem envolvidos na tomada 

de decisões, gerir corretamente a doença, e comunicar com os médicos e outros profis-

sionais de saúde de forma eficaz. A habilitação (empowerment22) dos pacientes é definido 

como ajudar o paciente a descobrir e desenvolver a capacidade inerente de ser responsá-

vel por si próprio e pela sua saúde, capacitar os indivíduos e a comunidade para se pre-

pararem para viver todas as etapas da sua vida lidando com as doenças, crónicas ou não 

(WHO, 1986). Em contexto de cuidados de saúde é crucial a transmissão de informação 

sendo determinante as variáveis culturais e educativas (Rosario, 2009), é por isso impor-

22 A origem da noção de empowerment encontra-se nos movimentos sociais da década de 60, os movimentos de au-
toajuda e psicologia comunitária da década de 70 e 80 e nas discussões em torno da cidadania na sociedade contem-
porânea dos anos 90. (Carvalho SR, 2008)
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tante criar espaços de reflexão e debate sobre aspetos importantes, estabelecer formas 

de comunicar, não só com os pacientes mas também com familiares e amigos, e no caso 

de doença a manutenção da vigilância em saúde de  forma a garantir continuidade dos 

cuidados ao domicílio.  

Vários estudos relativos à insatisfação dos utentes, (Azevedo et al, 2009; Dinarés 2009; 

Ritto et al, 2009; Rosário 2009; Teixeira, 1996) salientam que a crítica mais frequen-

te diz respeito às competências comunicacionais dos profissionais e organizações que 

tendem a centrar as consultas e diagnósticos na doença. Além desta crítica, destacam-se 

como principais problemas que dificultam a transmissão da informação, a dificuldade 

de interpretação das reais necessidades dos utentes, o nível de literacia dos utentes, a 

escassez de tempo, a falta de responsabilidade do utente, a par das naturais barreiras 

humanas, emoções, valores individuais, semântica e técnica. (Rosário, 2009). 

A má comunicação em saúde resulta então numa insatisfação do utente, erro no diag-

nóstico e avaliação, dificuldade em alcançar resultados (que pode agravar o estados dos 

pacientes e aumentar as idas ao serviço de saúde), e num agravamento dos fatores psi-

cossociais com o fornecimento de informação ambígua que leva os utentes a sentirem-se 

incompreendidos e ridículos. Por outro lado, a existência de uma comunicação em saúde 

eficaz promove uma maior consciência e motivação para a mudança de comportamen-

tos, facilita escolhas complexas, a adaptação no caso de doença e qualidade de vida, 

comportamentos de adesão e procura de cuidados. 

Uma das principais abordagens para a capacitação dos pacientes é o acesso a uma in-

formação ajustada e personalizada, permitindo assim uma satisfação dos utentes e uma 

melhoria da sua relação com os profissionais de saúde. A falta de conhecimento desta 

“relação” e o modo como a informação atua junto dos utentes (Dinares, 2009) torna-a 

ineficaz, oprimindo dúvidas nos utentes e sentimentos de desconfiança e conflito.

No contexto clínico, assim como noutros contextos o processo de comunicação materia-

liza-se não só através de palavras verbais e escritas (Nunes, 2010), mas também através 

de expressões, posturas e comportamentos.  De forma análoga a uma consulta, duran-

te a qual é importante o profissional de saúde parafrasear, usar as mesmas palavras e 

termos que o doente usou para sublinhar ideias criticas e essenciais, o que valida que o 

médico ouviu com atenção o paciente, a comunicação escrita deve “ouvir” os utentes e 

usar as mesmas “palavras”, a mesma “linguagem”. Se é de todo importante que a comu-
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nicação entre o médico e o seu paciente, em contexto de consulta seja claro, o mesmo se 

aplica a todos os suportes de comunicação. 

A multiplicação das formas de comunicação, que deixaram de ser one-to-one para serem 

many-to-many tem como uma das consequências o alargamento do grupo alvo para os 

quais o design trabalha, e que têm diferentes crenças e valores. Outra consequência da 

evolução tecnológica é o aumento de conteúdos (big data), ou como Albert Einstein lhe 

chamou nos anos 50, o “dilúvio” das informações para se referir à aceleração e mul-

tiplicação dos dados disponíveis (Lévy, 1999). A coleção de correntes de informação e 

dados contínuos a que temos acesso tem potencial para afetar utilizadores, fornecedores, 

prestadores de serviços, e sociedade de uma forma nunca vista, como por exemplo os 

Registos de Saúde Electrónicos. Os EHR (Electronic Health Records) são versões electróni-

cas dos registos dos pacientes existentes em papel, que ficam disponíveis aos profissionais 

de saúde e aos pacientes em qualquer altura e em diferentes locais. Os sistemas de saúde 

e hospitais, num esforço de facilitar um maior envolvimento na gestão da sua própria 

saúde, fornecem cada vez mais aos pacientes acesso aos seus registos eletrónicos. No en-

tanto, apenas fornecem informação sobre saúde, como é o caso dos resultados dos testes 

laboratoriais, o que é muitas vezes insuficiente na habilitação do paciente para o seu en-

tendimento, e para a utilização dessa informação de forma eficaz (Scherer et al, 2018). 

Um estudo (Stadler et al, 2010) realizado na Colômbia a mulheres de meia idade, pro-

curou testar o efeito da informação e da auto-regulação no consumo de frutas e legu-

mes na alimentação diária. Foi possível aferir que não é suficiente a informação e boas 

intenções para que haja um compromisso e uma mudança de atitude a longo prazo, 

principalmente quando surgem obstáculos que impedem a continuidade do compromis-

so e os quais não foram previstos. Dois grupos foram sujeitos a duas intervenções, um 

grupo apenas tinha acesso à informação sobre a recomendação de consumo de cinco 

porções de legumes ou fruta por dia para melhorar a sua saúde. O outro grupo tinha 

acesso à mesma informação mas também a técnicas de auto regulação, contraste mental 

e intenção de implementação durante a intervenção. As participantes do segundo grupo 

foram encorajadas a utilizar estratégias de auto regulação: identificaram o seu maior 

desejo relativamente à dieta que deveria ser difícil mas exequível, identificaram o melhor 

resultado da realização desse desejo e o obstáculos mais crítico. A partir daí formaram e 
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implementaram três intenções: quando e onde ocorre o obstáculo e como o ultrapassar? 

Quando e onde ocorre a oportunidade para prevenir o obstáculo? Quando e onde está 

uma oportunidade para ação de forma a atingir o objetivo? Exemplos da implementação 

podem ser: se não tenho fruta no trabalho, passo na mercearia antes de ir trabalhar e 

compro; se almoçar fora como uma salada, quando for jantar fora e o empregado per-

guntar o que desejo para sobremesa, peço uma salada de fruta.  

Nos dois grupos o consumo de fruta e legumes aumentou desde o início e durante os 

primeiros quatro meses. Ao fim de dois anos apenas o grupo que foi sujeito à informa-

ção e técnicas de auto regulação manteve esse consumo. O grupo que foi sujeito apenas 

à informação deparou-se com a seguintes dificuldades: com a mudança de estação os 

legumes e/ou frutas, que começaram a consumir no início do projeto tornaram-se mais 

difíceis de arranjar ou então ficaram mais caros. Como não tinham previsto este obstá-

culo foi difícil manterem a adoção do hábito de consumo das cinco porções de fruta ou 

legumes diários. 

As técnicas de auto-regulação como contraste mental e implementação de intenções 

ajudou os participantes a manter o seu compromisso e a promover uma melhor imple-

mentação dos seus objetivos. 

Na saúde, o design comportamental pode ajudar a enfrentar e superar problemas como 

o envolvimento dos pacientes, específicos da prática, seja para motivar a assinar uma  

newsletter ou para melhorar a adesão do paciente para obter melhores resultados. Como 

defende Charles Duhigg23, uma forma de estimular alguém a criar um hábito é ancorar 

esse hábito noutro existente, criando uma reação em cadeia. Apesar de serem “passos 

de bebé” os pacientes vão conseguindo atingir pequenos sucessos e vão construindo eles 

próprios motivação.  

7.4
Design de Informação

A informação inexata ou excessiva pode causar prejuízo, erros e más decisões, levar a 

mais incerteza e confusão.  Em determinadas situações a precisão é obrigatória e para 

ser útil a informação tem de ser filtrada, deve ser relevante para o propósito, clara, com 

23 Charles Duhigg, natural do Novo México é jornalista e autor do livro “The Power of  Habit” sobre a formação de 
hábitos na nossa vida, trabalho e sociedade. Vencedor do prémio Pulitzer em 2013, trabalha atualmente para o New 
York Times Magazine, The New Yorker e The Atlantic. 
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o grau de detalhe necessário, organizada, apresentada no meio adequado, acessível e 

flexível. 

O design de informação, definido como a arte ou ciência de preparar informação que 

possa ser usada pelos seres humanos eficaz e eficientemente, tem como o principal 

objetivo desenvolver documentos compreensíveis, rapidamente recuperáveis e com 

precisão, e facilmente transponíveis para a ação efetiva. Mais recentemente o Instituto 

Internacional de Design de Informação define design de informação como “a defini-

ção, planeamento e visualização do conteúdo de uma mensagem com a intenção de 

atingir determinados objetivos em relação às necessidades do seu grupo alvo” (IIID, 

2007). Os designers de informação terão de ser capazes de ter em conta os utilizadores 

da informação como parte da sua atividade profissional (Sless, 2012), porque o design 

de informação é uma área que se preocupa em perceber o leitor e com a resposta do 

utilizador à informação escrita e visual apresentada. É muito importante a habilidade 

de compreender e simplificar relações complexas, e apesar destas relações serem na sua 

maioria de outras disciplinas que não do design gráfico, é essencial que este material seja 

comunicado visualmente de uma forma claramente organizada, ponderada, apropriada 

e visualmente interessante. 

   

Figura 6 – Exemplos de suportes de comunicação  (Unidade de Saúde Familiar  – Porto)

As informações são relevantes, no entanto por não considerarem as necessidades in-

formacionais da audiência, as suas caraterísticas e literacia, falham na forma como são 

apresentadas. Visualmente não são tão apelativas (figura 6) e são pensadas com base 

nos pressuspostos e ideias pré-concebidas do seu executor e não nas necessidades reais 
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do grupo para o qual é dirigida. No caso das mensagens em saúde, é importante que 

apresente um “gatilho” para chamar a atenção para o conteúdo. Posteriormente e, no 

caso de mensagens que têm como objetivo a alteração de comportamentos, é necessário 

demonstrar estratégias de como incorporar estas ações no dia-a-dia e, sempre que possí-

vel, apresentar o impacto que esta mudança provocará na vida das pessoas. 

Como vimos no ponto 7.2 do presente capítulo, as mensagens em saúde podem ser rejei-

tadas por diversos motivos, mas muitas vezes não chegam ao seu público alvo porque 

competem com mensagens comerciais (Figura 7) que apontam exatamente na direção 

oposta às mensagens de promoção da saúde e que podem ser muito mais atrativas aos 

olhos de quem as vê (Jansen, 2017) . Do mesmo modo, a informação pode ser rejeitada 

porque é difícil de entender, irrelevante, aborrecida, irritante ou apenas não convincen-

te. 

 

  

Figura 7 - Exemplos de Publicidade 

Criar mensagens de comunicação para saúde, efetivas, não é uma tarefa fácil. Um dos 

principais desafios, que se coloca, é conseguir chamar e manter a atenção da audiência 

para o conteúdo da mensagem.  No entanto, existem outros desafios, como por exemplo 

a complexidade lexical da informação que dificulta o acesso da audiência à mensagem, 

consequência em parte da baixa literacia em saúde de grande parte da população (Espa-

nha, 2009). 

O objetivo do design de informação é tornar a informação complexa mais fácil de 

compreender e utilizar. Não ter em conta os princípios e o processo do design de infor-

mação resulta em documentos terminados incorretamente e com custos para o processo, 

campanhas de informação pública que não chegam a convencer a audiência pretendida, 

instruções que causam frustração e mesmo perigo, além de causar eventual prejuízo à 

reputação do fornecedor, material promocional que falha na maximização de vendas, 
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material educacional que falha na promoção da aprendizagem, informação científica 

e técnica que pode ser mal lida e mal interpretada, displays de controlo e comando que 

falham no alerta a operadores de potencial perigo, websites que são difíceis de navegar e 

desagradáveis de ver.

Criar mensagens que tenham como objetivo a alteração de comportamentos de risco, 

é um desafio ainda maior. Para que uma mensagem cumpra com os seus propósitos é 

necessário que a audiência tenha interesse na mensagem, que a perceba e concorde com 

ela, que pense sobre ela, a guarde na sua memória e tenha a intenção de agir sobre o 

seu conteúdo (THCU, 2002). Além das dificuldades apontadas anteriormente, é neces-

sário ter em conta uma série de variáveis que podem influenciar o resultado do processo 

de leitura da informação: atratividade e credibilidade, que advêm das características 

da fonte da mensagem; o design da mensagem, a organização e estrutura; se o canal é 

direto; não existência de intermediários; assim como as características das pessoas que 

recebem a mensagem (cultura, disposição e educação). A mensagem é um instrumento 

para conseguir a mudança, é através dela que contatamos a audiência, e a inspiramos e 

desafiamos a tomar ações sobre a sua própria saúde. 

A construção de mensagens pode ser feita através de duas abordagens, uma baseada na 

teoria e outra baseada na audiência. A mensagem baseada na teoria tem como objetivo 

fornecer o conhecimento sobre cognições, emoções e processos sociais que motivam os 

comportamentos em saúde (Cho, 2012). Neste trabalho vamos basear a investigação 

na construção de mensagens baseado na audiência, de forma a reduzir disparidades na 

prática e resultados em saúde entre os diferentes segmentos da população. A diversidade 

da audiência provem de diferentes formas: etnia, crenças, valores, cultura, identidade, 

literacia em saúde, entre outros, e a construção de mensagens baseadas na audiência 

informa como traduzir o conhecimento abstrato (cognição, emoção e processo social) 

em mensagens de saúde efetivas. 

O objetivo da mensagem é comunicar, e a comunicação é basilar em toda a prática 

clínica, é através da comunicação que se exploram e valorizam sentimentos, emoções, 

sintomas, e que procura identificar e modelar expectativas, que se dão explicações e que 

se acordam planos terapêuticos, entre outras coisas (Carrapiço & Ramos, 2012). 

Para se chegar a um acordo ou compromisso com o paciente, para contribuir para 

adesão deste aos planos e sugestões e mudanças de comportamento, as explicações e 



96

CONTRIBUTO DO DESIGN NO AUMENTO DA LITERACIA EM SAÚDE

sugestões terapêuticas devem ser transmitidas através da utilização de palavras e expres-

sões simples (mas não simplistas), claras, tendo em conta o nível de literacia em saúde de 

cada paciente em concreto. E devem traduzir-se em atos e objetivos realistas e exequíveis 

nos contextos sociofamiliar, cultural, económico e ocupacional de cada paciente. 

7.5
Design dos documentos médicos: o boletim analítico

Como já foi mencionado o  principal objetivo da comunicação em saúde é: “o estudo e 

utilização de estratégias de comunicação em saúde para informar e influenciar as de-

cisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de promover a saúde” (U.S. Office of  

Disease Prevention and Health Promotion, 2004). É transversal a todos os contextos, é central para 

a relação entre o utente e o profissional de saúde, e estratégico para o utente se adaptar 

às doenças e consequentemente recorrer menos aos serviços de saúde (Teixeira, 2004).

Um indivíduo com baixa literacia em saúde, além de ser o que mais dificuldade tem no 

acesso à saúde e informação, normalmente também é o que menos se identifica com 

as questões da literacia, e essa falta de conhecimento é acompanhada de embaraço e 

vergonha (Schwartzberg, Vangeest, & Wang, 2005). Assim como os outros documentos 

sobre saúde, os boletins analíticos excedem a capacidade de leitura dos utentes, princi-

palmente o público com inadequada literacia em saúde e atualmente a medicina labo-

ratorial tem centenas de testes diagnóstico disponíveis para diagnóstico, monitorização e 

prognóstico de condições de doença na rotina dos cuidados de saúde.  

As mensagens em saúde devem ser adaptadas às capacidades cognitivas, ao nível cul-

tural/educacional, às representações e crenças de saúde, às necessidades emocionais, 

sociais, culturais e linguísticas individuais do utente (Ramos 2004, 2008 citado por 

Rosário, 2009, p. 32)  mas de uma forma geral as mensagens em saúde fornecidas são 

desenhadas sem ter em conta as necessidades do público. As pessoas veem os resultados 

das análises como uma prova de saúde, um instrumento útil para a deteção de proble-

mas graves, por isso têm sempre esperança que sejam realizados testes como ferramenta 

de diagnóstico (Van Bokhoven et al, 2006). 

A visualização da informação médica, dos resultados de exames e tratamentos, ori-

gina uma resposta emocional, que pode ser negativa se o paciente não souber o que 

esperar. Quando o médico prepara o paciente para receber os seus resultados, estes 
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experienciam uma sensação de alívio, satisfação, calma e menos ansiedade. Ao receber 

a informação o paciente tranquiliza-se, aprende a lidar com a doença, reduz o stress e 

a ansiedade associados promovendo um sentimento de segurança, e há uma satisfação 

da necessidade ao nível psicológico e consequentemente uma adesão aos tratamentos e 

rápida recuperação (Fernandes, 2011; Marques, 2013). Para o utente usufruir de uma 

experiência emocional positiva, é importante a implementação de uma comunicação em 

saúde eficiente, utilizando técnicas criativas para a solução proposta, a transmissão da 

informação (Dinarés, 2009) e criar documentos que sejam socialmente desejáveis (Sless, 

2004).

Diariamente as organizações de saúde lançam material em diferentes formatos (posters, 

flyers, newsletters, artigos, vídeos) no sentido de educar as pessoas, prevenindo e apos-

tando na prevenção da saúde. (Dinarés, 2009) mas surge aqui a questão já levantada por 

muitos autores “serão estes conteúdos devidamente desenhados a pensar no perfil do 

público alvo? “(Dinarés 2009; Kascak et al, 2013). Será a informação na internet credí-

vel, visto que em muitos casos não é validada cientificamente? (Espanha et al, 2013). Na 

maioria dos casos, os documentos com informação médico não são pensados e desenha-

dos ao mais alto nível, por falta de consciência, mas também por falta de competências 

no uso de métodos apropriados (Sless, 2004). Segundo o autor, um bom documento 

ao nível do design é uma questão social, um bom documento tem de ser socialmente 

desejável ou seja, credível, respeitoso, atrativo, fisicamente apropriado e socialmente 

apropriado.   

Os pacientes têm cada vez mais acesso à sua informação médica, e valorizam esse 

acesso à informação, que é um dos ingredientes que encorajam e facilitam um maior 

envolvimento na tomada de decisões e auto-gestão da saúde. Atualmente a maior parte 

dos resultados, seja em papel ou em formato digital, são apresentados em formatos  

semelhantes, tanto para o profissional de saúde como para o paciente. A forma como 

os resultados são apresentados dificultam a sua interpretação e, como consequência 

os pacientes experienciam frequentemente emoções negativas quando estes não estão 

“normais”  (Nystrom et al., 2018) (figura 8). Os pacientes, especialmente aqueles com 

baixos níveis de literacia e numeracia, lidam com barreiras significativas quando tentam 

perceber se os seus resultados estão dentro ou fora dos valores de referência (Zikmund 

-Fisher et al, 2016). A informação deve ser ajustada, deve identificar o paciente, deve ser 
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exequível, deve promover o compromisso, deve produzir conhecimento.
24-01-1980 (38 Anos)Data de nascimento:

Exmo Senhor
PAULO ALEXANDRE G C FIGUEIREDO PINTO

Dr. Paulo Pessanha

PARTICULAREntidade:
Nº Beneficiário: 00229999600000360000

Requisitado por:
14-04-2018

Data de colheita: 14-04-2018
Data de emissão:

#

Centro de colheita: CL Atlantico Nº Inscrição: 6480029 / 18606703

RUA PROF DUARTE LEITE, 222, 2º
4200-269 PORTO

*

Resultado / Unidades Valores de Referência Resultados anteriores
31-10-2015

Pág. 1 / 3

BMAC-LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
   Botelho Moniz, Fleming Torrinha, Fernando Carvalho
                        e Conceição Sabença, S. A.

                                    Direcção técnica:
                            Dr. Mário João Santos
                       Dr. Manuel Cyrne Carvalho
                  Médicos especialistas em Patologia Clínica

Hematologia

Hemograma
(Espectrofotometria/Citometria de fluxo)

Eritrograma
Hemoglobina .6 g/dL 13.5 - 17.5 14.414
Eritrócitos .01 x1012/L 4.30 - 5.70 5.035
Hematócrito .8 % 39.0 - 49.0 44.143
V.G.M. .4 fL 80.0 - 99.0 87.687
H.G.M. .2 pg 27.0 - 34.0 28.629
C.H.G.M. .4 g/dL 31.0 - 37.0 32.633
RDW (CV) .8 %  < 15.0 14.011
RBC Hipocrómicos .40 % 1.400

Leucograma
Leucócitos .20 x109/L 4.00 - 11.00 6.758

1.5 - 6.9Neutrófilos %57.1 4.7 50.1

 < 0.7Eosinófilos %3.4 0.3 3.3

 < 0.2Basófilos %0.7 0.1 0.7

1.2 - 4.0Linfócitos %33.4 2.7 39.6

 < 0.8Monócitos %5.4 0.4 6.3

Plaquetas x109/L 150 - 400 211214

(Sedimentação eritrocitária/Unidade de tempo)
Velocidade de Sedimentação (1ª hora) mm  < 15 74

(Benvinda Barbosa, Dr.ª)
(OF: 9337)

Estádio do Dragão - Entrada Nascente - Piso -3
4350-415
T: 220 100 100   F: 220 100 120

Rua Sousa Trepa, 14/20
4780-554 Santo Tirso
T: 252830440/8   F: 252830449
E-mail: clibm@clibm.com

Sede: Local da colheita:

5982136

Figura 8 - Documento de análises clínicas

Quando rececionam os resultados de análises clínicas os pacientes recebem, na maior 

parte das vezes, a informação apresentada em formato de tabela (Figura 9), e os valores 

de referência utilizados são os valores observados na população saudável. Este fato faz 

com que um número significativo da população, as pessoas com uma doença crónica e 

cujos valores de referência não são iguais aos da chamada população saudável, tenha 

dificuldade em identificar se os seus resultados estão dentro dos parâmetros de referência 

(Scherer et al, 2018). 

Figura 9 - Resultados apresentados sem valores de referência personalizados 

Mesmo conseguindo identificar corretamente os seus valores as pessoas têm tendência 

a ver o risco associado aos seus resultados de uma forma muito dicotómica, os valores 

que estão dentro do parâmetro de referência são “bons” e os valores fora dos parâme-

tros são “ maus”, sem sensibilidade para o fato do risco mudar para um doente crónico. 

Ou seja, um indivíduo com uma doença crónica lida com uma barreira adicional para 

entender e usar efetivamente os seus resultados: os valores de referência inapropriados. 
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Segundo Scherer et al (2018), a simples substituição dos valores de referência baseados 

na população saudável por valores de referência personalizados (Figura 10) aumenta 

a compreensão e diminui a necessidade de recorrer ao médico, pelo menos de forma 

urgente. A perceção de urgência do participante é alterada, fazendo com que sinta que 

pode aguardar pela próxima consulta. 

Figura 10 -  Resultados apresentados com valores de referência personalizados

É difícil para o paciente abstrair-se dos valores de referência “normais”,  valores esses 

que são recomendados para uma pessoa considerada saudável, podendo mesmo dificul-

tar a habilidade de gerir a própria saúde e até ser perigoso quando tentam atingir essa 

“normalidade” (Scherer at al, 2018). 

Segundo Nystrom et al (2018) os utentes revelaram que gostariam de ter acesso a mais 

informação sobre os fatores relacionados com os seus testes, sobre medicação e detalhes 

sobre cada eventual doença.

São muitos os desafios que se colocam aos designers de informação em saúde, e apesar 

de ainda estar muito por fazer, principalmente no que diz respeito à avalição da eficácia 

dos métodos existentes, daqui decorre a necessidade de uma nova abordagem, a aborda-

gem centrada no humano para perceber as verdadeiras necessidades das pessoas e não 

criar a informação baseada em pressupostos.
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8 
Principais problemas do design de informação em saúde

8.1 
O utente e o SNS

Quando falamos em utentes do sistema nacional de saúde, falamos de um público muito 

heterogéneo, com características muito diferentes, com diferentes condições sociais, eco-

nómicas, culturais e políticas. Pensar em informação que tem como objetivo promover a 

alteração de comportamentos de risco numa população tão díspar levanta uma série de 

desafios com os quais as entidades responsáveis têm de lidar. 

A mudança de paradigma de uma medicina tradicionalmente hierárquica na qual o 

utente é apenas um depositário do que o sistema de saúde lhe oferece para uma medi-

cina participativa, implica mais responsabilidade e investimento por parte do utente. O 

acesso à informação incluída no documento médico envolve benefícios mas também 

prejuízos.  As principais vantagens do acesso aos resultados do boletim analítico identifi-

cadas, são: a possibilidade do utente poder preparar a consulta, colocar questões e expor 

dúvidas, melhorar a comunicação entre paciente e o médico; exigir um maior compro-

misso por parte do utente; permitir ao utente uma melhor gestão da sua própria saúde e 

aumentar a sua segurança. No entanto também existem inconvenientes, o acesso direto 

à informação pode levar a um desnecessário aumento da ansiedade e confusão do pa-

ciente devido à dificuldade de interpretar os resultados. Esta ansiedade pode instigar ao 

contato com o profissional de saúde urgente e desnecessário, aumentar o contato telefó-

nico e potenciais visitas presenciais (Pillemer et al, 2016) ou seja, pode provocar excesso 

de utilização e mais custos associados. 

A existência de muitos intervenientes no processo, com diferentes interesses no tema e 

satisfazer as necessidades de muitos envolvidos implica a existência de muitos objetivos, 

uma diversidade de recursos (que não temos), diferentes prioridades nos resultados e di-

ferentes valores. Perceber o problema apenas da perspetiva de um ou dois intervenientes 

leva a que hajas falhas no entendimento e a uma intervenção ao nível do design parcial, 

soluções fragmentadas e evidências incompletas.

Material desenvolvido sem participação do utente não responde às reais necessidades 
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do mesmo, mas para que o resultado seja verdadeiramente colaborativo é necessário a 

intervenção de todas as partes que afetam ou são afetados pelo processo. 

8.2
Contexto Atual 

Apesar de já estarmos perante alterações no sentido incluir o utente na toma de decisões 

e de o responsabilizar na gestão da sua própria saúde facultando o acesso à informação 

que era anteriormente apenas dirigida à classe médica, ainda existe o pensamento enrai-

zado na sociedade, que a saúde é o que os hospitais e profissionais de saúde nos entre-

gam. Este pressuposto torna as pessoas recipientes passivos sem capacidade de tomar 

decisões ou de agir sem autorização do médico.  

Os serviços públicos são orientados pelo imperativo de uma boa performance (Smith & 

Fischbacher, 2005). Existe uma divergência entre o que é considerado uma boa per-

formance para os vários intervenientes, contribuindo para a dificuldade de definir os 

objetivos do design. Nesta investigação vamos focar na procura de uma performance do 

documento de informação médico para o utente e médico ou profissional de saúde. 
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9 
Sumário 

Como vimos na primeira parte do trabalho, o acesso à informação existe e é suficiente. 

No entanto não se traduz em conhecimento e não significa uma utilização eficaz para 

a saúde das pessoas. A solução para a promoção da saúde e prevenção da doença é o 

aumento da literacia em saúde, porém só o conhecimento é sinónimo de mais literacia 

em saúde. De nada adianta ter o acesso à informação sobre hábitos de vida e comporta-

mento saudáveis se não soubermos como a incorporar no dia-a-dia e torná-la útil.

Verificamos que a literacia em saúde é mais do que saber e escrever, é uma ferramenta 

fundamental para: percorrer o sistema de saúde, saber procurar e interpretar informa-

ção, ajudar a perceber os conselhos do médico, gerir doenças crónicas, adotar compor-

tamentos saudáveis, em suma, ter poder e o controlo sobre a própria saúde tomando 

decisões acertadas. 

O contexto atual é caracterizado por uma população envelhecida, com quase 50% de 

pessoas com níveis de literacia inadequados ou considerados “problemáticos”,  e cerca 

de 30% de pessoas portadoras de uma ou mais doenças crónicas para o qual o serviço 

nacional de saúde não tem capacidade de resposta. O aumento da esperança de média 

de vida implica falar do aumento de esperança de média de vida saudável através da 

prevenção da doença e promoção da saúde. Tendo isso em consideração é necessário 

mudar o foco da saúde que está nos médicos e hospitais para o cidadão e/ou paciente.  

Capacitá-los com conhecimento que os torne responsáveis pela sua própria saúde e de 

forma autónoma para a tomada de decisões consciente, não através de uma imposição 

top-down, mas de um trabalho colaborativo que promova uma mudança de comporta-

mentos de risco e a adoção de hábitos de vida saudáveis. Mostrando-lhes a responsabi-

lidade que têm na sociedade, do importante papel que desempenham, do investimento 

necessário para o efeito e o impacto que isso representa. 

Constatamos que informação é diferente de conhecimento e que o conhecimento só se 

constrói com base nos fatos e ideias adquiridos pelo estudo, pela investigação e obser-

vação, mas principalmente pela experiência e vivência com objeto de estudo. O Design 

Thinking pelo seu caráter holístico, intersetorial, centrado no humano integra os utiliza-
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dores durante todo o processo criativo por meio de métodos e ferramentas colaborativas, 

promovendo a criação de ideias inovadoras baseadas nas necessidades reais das pessoas 

e não em pressupostos errados. Em virtude da criação destes novos espaços de criação 

colaborativa é fundamental a mudança do papel do designer de criador para facilitador 

ou mediador, considerando os recursos disponíveis, os constrangimentos e oportunida-

des do problema. 

Levando em consideração estes fatores, a cocriação é um processo criativo entre diferen-

tes intervenientes, que ao integrar o utilizador no processo, impondo um investimento 

de tempo e de recursos confere ao indivíduo a sensação de pertença necessária para 

aumentar a probabilidade de alteração de comportamentos. Utentes e/ou pacientes que 

fazem parte da tomada de decisões têm maior probabilidade de melhores resultados na 

sua saúde. 

O abandono do modelo médico hegemónico e a adoção de uma medicina mais partici-

patória implica a alteração dos papéis e requer que os utentes participem em tarefas que 

eram reservadas ao médico e profissionais de saúde: a leitura e interpretação de docu-

mentos de informação médica. Atendendo a essa premissa, continuamos o desenvolvi-

mento focado no boletim analítico. 

Em virtude da exaltação do envolvimento dos diferentes intervenientes no processo 

é atribuído um caráter social à investigação, que dirige esforços para o bem-estar da 

sociedade. Neste caso criar estruturas ao nível da informação médica para as pessoas 

que mais necessidade têm do acesso ao conhecimento, normalmente a população mais 

vulnerável como por exemplo a população mais idosa ou a população com condições só-

cio-económicas mais desfavoráveis, baixa escolaridade e que menos acesso têm à saúde.

Concluímos realçando que o conhecimento é fundamental em todas as áreas da vida, 

mas na saúde é crucial, porque um mau desempenho envolve insatisfação do utente, 

erros no diagnóstico, atraso ou impedimento de acesso aos resultados pretendidos, e 

agravamentos dos fatores psicossociais. É necessário compreender. Da compreensão 

nasce o conhecimento que configura ações futuras. 

Deve identificar-se logo numa fase inicial os primeiros sinais de dificuldade e identificar 

a origem do problema, seguindo-se atividades preventivas para evitar desmotivações e 

impasses, dos quais decorrem a rejeição da informação, não adoção de comportamentos 

saudáveis, e recusa da adesão à terapêutica, entre outros. A construção de mensagens 
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em saúde efetivas impede esta resposta emocional negativa, e ajuda a criar o cenário 

para o desenvolvimento de estruturas mais sólidas no acesso à informação.

Resumimos a teoria neste quadro (Ilustração 5), que apropriamos do projeto para cons-

trução de uma linha temporal permitindo visualizar as alterações ocorrias ao longo do 

tempo em cada uma das áreas de estudo, mas cujo contributo nesta fase é importante  

para concentrar as tendências mais relevantes, e informar de possíveis caminhos para a 

investigação. 

Ilustração 5 - Mapa de conceitos temporal

Considerando o atual contexto, do excesso e do fácil acesso a toda a informação, da 

discordância existente entre a classe médica sobre o equilíbrio entre o benefício e o pre-
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juízo desse acesso, a visão da saúde como um recurso para a felicidade e não como uma 

finalidade, é possível reconhecer o espaço para a oportunidade tanto para dissipar a 

ambiguidade entre a classe médica que se reflete também nos utentes e na sua confiança 

na estrutura, como para tornar a construção do conhecimento visível e possível . Re-

conhecemos que a transição da economia do conhecimento para a economia humana, 

valorizando o indivíduo, os seus desejos, vontades e sentimentos, impõe a capacitação do 

indivíduo e a sua participação ativa e contínua nas decisões de saúde. Verificámos que o 

processo sofreu uma valorização em confronto com o resultado final, o que clarifica que 

é necessário a adoção de métodos e ferramentas que permitam a colaboração de todos 

os que afetam ou são afetados pelo tema em questão desde uma fase inicial do processo. 

Finalmente, salientamos a alteração do papel do designer de facilitador para assistente 

também participante, cuja função principal é auxiliar e observar o fluxo das atividades, 

desbloqueando alguma situação que ocorra.
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PROJETO

TERCEIRO CAPÍTULO 
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PROJETO

1
Introdução

In science, when human behaviour enters the equation things go non-linear. That’s why Physics is easy and Sociol-

ogy is hard. Neil deGrasse Tyson 

Não existe uma resposta concreta aos problemas relacionados com a comunicação da 

informação em saúde, primeiro porque são muitas vezes difíceis de identificar devido 

à sua natureza dinâmica e interligada, e segundo por serem constituídos por recursos 

humanos e tecnológicos cujas ações e efeitos não são completamente previsíveis. 

Podemos ver o sistema de saúde como um ecossistema (Sangiorgi, Patricio & Fisk, 2017), 

do qual fazem parte um conjunto de stakeholders (pacientes, fornecedores, instituições, 

governo, entre outros) com diferentes interesses. Para perceber como os sistemas são 

estruturados, como funcionam, evoluem, como se adaptam e quando e como é que fa-

lham, é necessário criar um mapa de ligações entre todos esses intervenientes para obter 

uma visão integral do problema. A observação do universo da saúde desta perspetiva 

holística, como um ecossistema, facilita a visualização dos fatores que definem o pro-

blema da saúde, e consequentemente aumenta a probabilidade de revelar uma série de 
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possibilidades e cenários para propostas válidas, permitindo o crescimento e cocriação 

de melhores condições para as situações existentes.

Atualmente vivemos numa era em que os desafios excedem largamente os recursos dis-

poníveis (Brown, 2009). Os desafios atuais são caracterizados por serem interdependen-

tes, complexos, que ultrapassam largamente as fronteiras das instituições, por isso é ne-

cessária uma abordagem inovadora, efetiva, que possa ser integrada em todas as áreas, 

do negócio ou da sociedade (Brown, 2015). A informação e comunicação em saúde têm 

um papel fundamental pela influência que exercem na avaliação que os utentes fazem 

dos serviços, na adaptação psicológica à doença, e nos comportamentos de adesão a 

tratamentos e a alterações de hábitos mais saudáveis.

A informação relacionada com a saúde entre o serviço de saúde e o utente e/ou pacien-

te, é um palco sem limites para ação, desde a informação de promoção e educação para 

a saúde, como evitar riscos e ajudar a lidar com as ameaças para a saúde, prevenir as 

doenças, sugerir e recomendar mudanças de comportamentos, recomendar exames, in-

formar sobre a saúde e doenças, informar sobre os exames e os seus resultados, receitar 

medicamentos, recomendar medidas preventivas e atividades de autocuidado (Teixeira, 

1996). E é relevante nos diferentes contextos da saúde, desde a relação entre os profissio-

nais de saúde e os utentes, passando pela construção de mensagens até à qualidade de 

atendimento dos utentes por parte dos funcionários e serviços (idem). 

No âmbito do acesso dos utentes à informação sobre a sua própria saúde, o médico deve 

ser cada vez mais visto como um facilitador e o paciente como um colaborador, que 

tem direitos, mas também obrigações. No entanto atualmente a forma de comunica-

ção existente ainda promove a passividade e a dependência do utente relativamente ao 

sistema, que vive numa “cultura de consumo” da saúde, conforme o descreveu o próprio 

Sir William Beveridge24, e que tem pouca ou nenhuma motivação para se comprometer. 

Porém, a saúde não se consome, não é um produto ou serviço. É um estado, como a feli-

cidade e a tristeza. É necessário descobrir formas de conseguir atingir o que se pensa ser 

um objetivo comum de uma sociedade mais saudável e produtiva, criando espaços para 

a ação voluntária de cada indivíduo para a autonomia e a tomada de decisões conscien-

24 Sir William Henry Beveridge (1879 - 1963) foi economista e reformador social britânico, ficou mais conhecido 
pelo chamado “Relatório Beveridge”, relatório de Segurança Social e Serviços Aliados que serviu de base para a 
criação das politícas do estado de saúde após a 2ª Geurra Mundial, instítuido pelo governo em 1945. 
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te e não ficarem apenas suspensos sobre o chapéu do estado. 

Existe a necessidade de reforma no modo como os cuidados de saúde são entregues aos 

utentes, e é vital o envolvimento do utente no processo de inovação criativo aumentando 

a possibilidade de criar soluções que se revelem eficazes. Melhorar a comunicação da 

informação existente através da disponibilização de suportes escritos, da melhoria da 

capacidade de comunicação dos médicos e da capacitação dos pacientes com mais co-

nhecimento, para que se consiga um maior envolvimento destes na tomada de decisões e 

consequente responsabilização pelos seus hábitos e comportamentos. 

Este projeto, com base na prática do design, procura contribuir com o desenvolvimento 

de estratégias para a criação de espaços de diálogo entre o design centrado no humano 

e a informação em saúde. Alicerçado numa componente teórica relevante para o objeto 

de estudo - o contributo do design no aumento da literacia em saúde através da cocria-

ção; tem a finalidade, primeiro, de contribuir para a construção de uma reflexão teórica 

resultante da tradução do conhecimento tácito em conhecimento explícito (tentado con-

tribuir para a explicação de como é que a prática deve ser planeada e operacionalizada), 

e segundo, contribuir para a utilização dos métodos do modelo de Design Thinking na 

transformação de espaços de descoberta para a inovação na área da informação em 

saúde.   

Reconhecido o papel dos diferentes atores na procura de soluções, revela-se necessário o 

envolvimento de uma organização ou instituição que permita a investigação dos fenó-

menos em contexto real. O critério para a escolha incluía a possibilidade de envolvimen-

to com os utentes num contexto real, ou o mais aproximado ao real possível, oferecer 

um serviço de saúde público, e interesse em participar no projeto por parte da institui-

ção. Inicialmente e após contato telefónico e e-mail, durante os quais já foi manifestado 

interesse em colaborar, foi agendada uma reunião no Instituto Doutor Ricardo Jorge em 

Lisboa (INSA)25, com a Dra. Mafalda Bourbon, investigadora e responsável da Uni-

dade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Promoção e Prevenção 

de Doenças Não Transmissíveis do instituto.  O departamento tem como missão, entre 

25 Fundado em 1899, o Instituto Nacional Dr.Ricardo Jorge é um organismo público integrado na administração 
indireta do Estado, sob a tutela do Ministério da Saúde. Tem três grandes missões como laboratório do Estado, labo-
ratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. Contribui para a saúde pública através das diferentes 
funções, como por exemplo a promoção da investigação, capacitação de técnicos e  investigadores, promoção e orga-
nização de programas de observação da saúde, atividades de vigilância epistemológica, entre outros. 
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outras valências, o desenvolvimento de atividades nas áreas da promoção da saúde e da 

prevenção de doenças crónicas, capacitação e literacia em saúde26. 

Para este primeiro contato foi desenvolvido um documento com uma breve síntese dos 

objetivos do trabalho e um pequeno cartaz (Figura 11), com imagens que funcionaram 

como “gatilhos” visuais para a compreensão da ideia. Este documento pretendia expli-

car o conceito de cocriação e o processo de investigação, através do conceito e potenciais 

resultados em termos gerais, mas sem fornecer em muito detalhe a conceptualização da 

cocriação para não introduzir algum julgamento ou enviesamento da ideia.  

O maior problema relativamente à informação sobre saúde, não é a falta mas sim 
a inadaptabilidade da informação existente ao utente, ao contexto e ao ambiente 
na qual é apropriada. Não basta existir informação, esta tem de estar num formato 
que seja visível e tangível à audiência para a qual é dirigida.  
O design social tem como principal objectivo melhorar a vida da sociedade, neste sentido
é  fundamental que as pessoas sejam o ponto central e  para tal o processo de design deve 
ser participativo. Incluir e envolver o cidadão no processo de design permite uma melhor 
compreensão da experiência do acesso e apropriação da informação.

Pretende-se com a colaboração entre o cidadão, as instituiçõs públicas e o design, 
traçar uma trajectória numa direcção mais desejável, conseguir criar um processo 
de design baseado, em primeiro lugar no ser humano, visando a sua satisfação, tendo 
em conta a forma como se relaciona com a informação.

Através do aumento da literacia em saúde é possível contribuir para a sustentabilidade 
do serviço de saúde, prevenindo a doença, promovendo o bem estar e a saúde, evitando 
mais idas aos serviços de saúde, dando mais segurança ao utente. Também se promove 
uma consciência social dotando os cidadãos de conhecimento e competência que estimulam 
a construção da autonomia na gestão da sua própria saúde.

Definição e construção de meios e formas mais eficazes na comunicação de informação 
sobre saúde, através da interacção com o cidadão. Ou seja, criar um diálogo entre quem 
produz e quem usufrui da informação, permitindo o acesso à informação de uma forma 
mais clara, humanizada, personalizada e credível.

Contributo do Design de Informação 
para o aumento da Literacia em Saúde 

INTRODUÇÃO
Num contexto de forte contracção económica, consequência do aumento da procura dos 

serviços de saúde público e privado, dos cortes nos fundos públicos, do aumento das doenças 

crónicas, torna-se fundamental criar mais valor e sustentabilidade no serviços de prestação

de saúde em Portugal.

O avanço tecnológico ao mesmo tempo que permite melhorar a prestação dos serviços 

de saúde, autoriza um excesso de informação que, mais do que orientar, desorienta, 

promove a ansiedade e o descrédito na própria informação, e simultaneamente  impulsiona 

a desumanização do acto médico. 

Uma das acções identificadas como sendo uma das principais formas de melhorar a relação 

entre o cidadão e a saúde é o aumento do conhecimento e da literacia, proporcionando ao 

cidadão competências sociais e cognitivas que lhe permitirão uma autonomia e 

responsabilização da gestão da sua própria saúde, ao mesmo tempo que actua na área 

da prevenção.

O design de informação, pelo seu carácter facilitador entre os humanos e os sistemas, 

pela utilização da natureza interactiva da comunicação, no sentido de transportar significados

e aumentar o entendimento entre todas as partes envolvidas numa actividade, dispõe 

de um papel essencial na contribuição da melhoria da relação entre o cidadão e a saúde. 

  

MÉTODOS
Revisão de literatura

COLABORAÇÃO
Cidadão + Design + Instituições púbicas 

Observação
Questionários/entrevistas
Acesso a informação de divulgação 

UTENTE
Human centered design:
  - identificação de características como opinião,
percepção, conhecimento, entre outras. 
Design experiência
  - envolver o utente na construção de formas de
comunicação 
Design Social
 -  criar mais consciência social

ANÁLISE DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
 
 

INFORMAÇÃO
Falta de informação 
Informação inadequada (audiência)
Falta de selecção e tratamento
Cidadão não tem papel activa nas decisões 
Falta de credibilidade 
Falta de personalização

UTENTE
Falta autonomia 
Não é responsabilizado pela sua saúde

PROFISSIONAL DE SAÚDE
Utente não é “ouvido”
Desumanização acto médico

RESULTADOS CONCLUSÃO

OBJECTIVOS
Contribuir para a literacia em saúde 

Promover a educação para saúde 
(baseado no utilizador) 

Tornar mais eficaz a passagem de informação 
entre os envolvidos (produtores e beneficiários
de conhecimento) 

Identificar formas de exposição da informação 
apropriadas

INTERESSE NA COLABORAÇÃO 

 
- identificar atitudes, percepções e padrões na 
apropriação da informação sobre saúde
- perceber o papel da informação sobre saúde na 
alteração de hábitos e comportamentos
- identificar a forma mais eficaz de recepção e 
apropriação da informação sobre saúde
- identificar eventuais áreas de actuação do design 
no âmbito da comunicação da informação sobre 
saúde 

INFORMAÇÃO

PRODUTORES DE
CONHECIMENTO

CIDADÃO / UTENTE

DESIGN

monicasilvasantos@gmail.com
msantos@ipca.pt
tlm.: 914708348

Deborah Adler

Alexandre de Oliveira Duarte

Thomas Goetz

Figura 11 - Cartaz elaborado para reunião com INSA

26 http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/AreasCientificas/PSDC/Paginas/início.aspx
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Esta colaboração permitiu o envolvimento de um grupo populacional significativo, que 

se materializou através do acompanhamento de um projeto de investigação liderado 

pela Dra. Mafalda Bourbon denominado e_Cor - Prevalência dos Fatores de Risco Car-

diovascular na População Portuguesa, e que iremos aprofundar mais à frente na fase da 

Empatia do projeto.
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2
O universo metodológico do projeto

2.1
O conceito e modelos do Design Thinking 

Based on craftsmanship, imagination, simplicity and technological ingenuity, designers are trained to fully embrace 

uncertainty, ambiguity and complexity in their thinking processes. In doing so, they are encouraged to reframe 

problem domains and ‘seriously play’ with ideas to create meaningful propositions and solutions (Schrage, 2000), 

thereby making a real difference in today’s world.  (Valentine et al, 2017)

Incerteza, ambiguidade e complexidade estão inseridos no problema da literacia em 

saúde. Para reenquadrar um problema complexo impõe-se a adoção de uma abordagem 

social inovadora de natureza abdutiva. A abordagem abdutiva, altamente adequada a 

uma investigação em design (Martin, 2009), é caracterizada por um processo não linear, 

iterativo de combinações sistemáticas27 e inferências que combina a teoria com a rea-

lidade (Dubois & Gadde, 2002). O objetivo da investigação é associar os dados obtidos 

com a análise, e comparando a estrutura da cocriação em evolução com a teoria basea-

da na literatura existente (Frow et al, 2015). Uma inovação social permite novas formas 

de combater necessidades sociais e permite criar novas relações através tanto da capa-

citação das pessoas como da criação de benefícios sociais. Segundo Manzini, o termo 

inovação social refere-se ao modo como os indivíduos e comunidades interagem para 

resolver os problemas ou criar novas oportunidades (Manzini, 2008). 

A inovação social acontece quando o grupo de intervenientes que, de alguma forma 

influenciam ou são influenciados pelo processo, interagem com o objetivo comum de 

procurar o sentido no meio do “caos”. O processo de Design Thinking  pode contribuir 

para a procura de novas oportunidades para a inovação pelo foco no processo e não na 

27 Segundo Dubois e Gadde, “combinação sistemática” é um processo no qual a base teórica, o trabalho de campo 
empírico e a análise de casos evoluem simultaneamente, e é particularmente útil para o desenvolvimento de novas 
teorias. É discutida em termos de 2 processos, o primeiro combina a teoria com a realidade e o segundo lida com a di-
reção e o redirecionamento. Estes processos afetam ou são afetados por 4 fatores: o que se passa na realidade, teorias 
disponíveis, o caso que evolui gradualmente e a estrutura de trabalho analítica. 
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solução final, pela abordagem centrada no humano (não nos seus hábitos mas nas suas 

histórias de vida e nas suas emoções), por ser colaborativo, por construir e testar mode-

los de produtos ou serviços, por ser iterativo e intersetorial.

A utilização do método de Design Thinking tem como vantagem a possibilidade de ser 

aplicado como uma estratégia, para supressão da falha existente entre o desenvolvimen-

to de intervenções e a sua implementação, ajudando os investigadores a incorporar as 

necessidades dos utilizadores e a obter feedback durante todo o processo (Altman et al, 

2018). Nomeadamente no que diz respeito à participação dos intervenientes cujas neces-

sidades são mais relevantes para o resultado. O processo de Design Thinking prioriza o 

desenvolvimento de empatia pelos utilizadores, o trabalho colaborativo, a prototipagem 

rápida, várias etapas de ideação, prototipagem e testes, o que o distingue dos processos 

tradicionais lineares.  Como resultado da aplicação do processo de Design Thinking 

é possível obter a promoção da equidade e coesão social, a aplicação de estratégias de 

baixo custo e o estímulo à autonomia e à capacitação criando menos dependência de 

intervenção externa.

Modelos do Design Thinking 

Na tentativa de simplificar a complexidade de um processo criativo, vários autores e 

instituições desenvolveram modelos constituídos por fases, com o objetivo de tornar o 

processo criativo mais operativo.

Existem outros, mas abordamos os mais relevantes para a investigação. A partir do  le-

vantamento dos modelos mais significativos, apresentamos uma descrição das principais 

características de cada um deles. 

Modelo 3 I’s – IDEO  

O modelo desenvolvido pela IDEO (2001) tem 3 etapas principais: inspiração, ideação 

e implementação (Figura 12). Tenta afastar-se do tradicional design industrial, com uma 

abordagem centrada no humano, evidencia uma forte componente social, aproximan-

do-se de áreas como a saúde, ensino, entre outros. 
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A primeira fase, a fase da Inspiração, inclui a identificação do problema de design ou 

oportunidade, a elaboração do briefing para informar a equipa de design e a observação 

do comportamento do público-alvo no contexto do dia-a-dia. Depois de identificado o 

contexto, a fase da Ideação abrange um processo de síntese na qual selecionam o que 

observaram e aprenderam, para a criação de oportunidades para a mudança ou novas 

soluções. Neste processo são construídas representações visuais dos conceitos que aju-

dam à compreensão de problemas complexos. A terceira e última fase é a fase de Imple-

mentação. As ideias são transformadas em planos de ação, através de protótipos, que são 

testados, reformulados e melhorados. Este modelo tem o foco na imersão do problema 

para conseguir a inspiração que vai motivar a procura de soluções. Depois da imple-

mentação ainda há lugar ao desenvolvimento de estratégias de comunicação da solução 

dentro e fora da organização.

Figura 12 - Primeira versão do modelo de Design Thinking da IDEO 3 I’s

Modelos HCD da IDEO (design centrado no humano)

Financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates, este modelo tem um carácter fundamen-

talmente social, com o objetivo de proporcionar trabalho em conjunto entre as institui-

ções e a população de países pobres em via de desenvolvimento (Brown & Wyatt, 2010). 

Tem duas versões, a primeira (Figura 13) como uma ferramenta social com uma abor-

dagem centrada no humano e com três fases principais: Ouvir (Hearing), Criar (Create) e 

Entregar (Deliver). O utilizador é orientado através do processo de design com atividades 

de desenvolvimento da habilidade de ouvir, workshops, e implementação de ideias.  O ob-

jetivo principal é capacitar os indivíduos e organizações para se tornarem eles próprios 



116

CONTRIBUTO DO DESIGN NO AUMENTO DA LITERACIA EM SAÚDE

criativos e estimular a mudança. 

A segunda versão do modelo, também desenvolvida pela IDEO compreende uma toolkit 

para o design centrado no humano. Apesar de semelhante à anterior, é mais orientada 

para os designers, mais completa, e mais abrangente uma vez que pode ser aplicada em 

qualquer processo de design, como por exemplo em programas educacionais e estraté-

gias de aprendizagem. Salientamos neste modelo a descrição de estados de espírito que 

devem complementar o processo: empatia, otimismo, repetição, confiança criativa, fazer, 

abraçar a ambiguidade e aprender com o erro. O designer deve estar sempre ligado ao 

que pode aprender das pessoas, para atingir soluções baseadas nas necessidades reais da 

população. Segundo IDEO os designers centrados no humano testam, falham cedo e 

muitas vezes, e durante a maior parte do tempo não sabem a resposta para o desafio. 

IDEO (2015).  Fonte The Field Guide to Human-Centered Design. 1st Edition. Disponível em 

http://www.designkit.org/

Figura 13 - Modelo de Design Thinking HCD da IDEO    

   Modelo d. School (Hasso-Plattner Institute) 

Este modelo conhecido como modelo d. School, é semelhante ao modelo 3I’s da IDEO 

mas foi desenvolvido em  contexto educacional para motivar os alunos a utilizar a abor-

dagem do Design Thinking. Tem 6 fases distintas: Compreensão, Observação, Defini-

ção, Ponto de vista, Ideação e Protótipo (testes). Por estar mais dividido, tem a vantagem 

de um melhor entendimento das etapas do processo e de promover o avanço e recuo 

quando necessário (Figura 14). 

Fonte https://hpi.de/school-of-design-thinking/?L=1
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Figura 14 - Modelo de Design Thinking d.School (Hasso Plattner Institute)

Figura 15 - Modelo de Design Thinking de Stanford

Fonte https://dschool.stanford.edu/executive-education/dbootcamp

Double Diamond (Bristish Council) 

A representação deste modelo dirigido tanto para designers como para não-designers, 

um diamante duplo (Figura 16), permite descrever de forma simples as fases convergen-

tes e divergentes do processo de design. O processo não linear como as próprias setas 

da imagem o indica, tem como princípio colocar as pessoas primeiro, comunicar visual-

mente e de forma inclusiva, tem uma abordagem colaborativa e promove a cocriação e 

a iteração. 

O nome de cada fase começa por D, por isso também é conhecido como modelo 4D: 

Discover, Define, Develop e Deliver. Na fase de Descoberta, o modelo ajuda a compreender o 

problema em vez de assumir qual é. Através dos contributos da fase anterior, na fase da 

Definição, é definido o problema. Na fase de Desenvolvimento, são propostas diferentes 

respostas ao problema já definido, obtendo inspiração e aplicação de ferramentas de co-

criação com diferentes pessoas. Finalmente, a fase de Entrega envolve testar as diferentes 

soluções em pequena escala, a rejeição das soluções que não funcionam, e aperfeiçoa-

mento das hipóteses viáveis. 
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Figura 16 - Modelo de Design Thinking Double Diamond (British Council)

Fonte https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-e-

volved-double-diamond

Modelo Evolution 62 - E62  (Katja Tschimmel/Mindshake) 

Este modelo, desenvolvido por Tschimmel (2012) tem seis fases todas começadas pela 

letra “E”, que dá o nome ao modelo Evolution 6, doravante designado por E62: Emer-

gência, Empatia, Experimentação, Elaboração, Exposição e Extensão.  Este modelo 

além de identificar as seis fases, indica para cada técnica utilizada se é um momento de 

convergência ou de divergência, representado simbolicamente pelo seis ao quadrado. O 

modelo apresenta trinta e seis técnicas facilitadoras do processo que podem ser utilizadas 

em qualquer momento da investigação (Figura 17). Defende que o Design Thinking de-

riva da forma de pensar dos designers e é neles que tudo começa, no entanto atualmente 

é um motor para a inovação desenvolvido por qualquer equipa multidisciplinar e em 

qualquer tipo de organização. Com uma abordagem centrada no humano é também 

um modelo orientado para educação, é iterativo, promove uma abordagem colaborativa 

e aceita a falha e o erro como parte do processo. Salienta a criatividade como funda-

mental no processo de design na forma de lidar com novos problemas, e não pode ser 

dissociado do empreendedorismo. 

Compreende um toolkit Evolution 62 - An E-handbook for pratical Design Thinking for Innova-

tion, lançado em 2018 que descreve e explora cada fase do método através de exemplos.
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Figura 17- Modelo de Design Thinking Evolution 62 (Katja Tschimmel)

2.2
Método Evolution 62 

Após o estudo dos modelos mais relevantes expondo as características de cada um, foi 

necessário selecionar um modelo de Design Thinking adaptado às características des-

te projeto. Começamos por indicar que não podemos avaliar nenhum modelo como 

certo ou errado, a escolha depende do projeto, dos antecedentes da equipa e até do 

gosto pessoal. Como foi possível perceber existem fases e métodos comuns nos diferen-

tes modelos: exploração/observação, empatia, ideação, prototipagem e testes. Nenhum 

destes modelos e fases são rígidos e lineares, qualquer modelo de investigação que utilize 

o Design Thinking como abordagem principal é iterativo e não sequencial, incentiva a 

empatia e a prototipagem. 

A metodologia adotada neste projeto foi proposto por Tschimmel e é o modelo Evolution 

62, desenvolvido pela investigadora e licenciado em 2015 por Creative Commons. Este mo-

delo tem como principal característica a sua flexibilidade, permite através da sua divisão 

em seis diferentes fases selecionar trinta e seis ferramentas que disponibilizam momentos 
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de convergência e de divergência; pela proximidade; por ser português e desenvolvida 

por uma empresa portuguesa; por já ter sido aplicado e testado em vários projetos de 

design anteriormente. Destacamos o projeto de investigação D_Think - Design Thinking 

Applied to Education and Training, a partir do qual foi desenvolvido um toolkit, lançado em 

2017, projeto europeu com a duração de 3 anos. 

Fonte http://www.d-think.eu/uploads/1/6/2/1/16214540/dthink_toolkit_pt_fv.pdf
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3
Etapas do processo e técnicas aplicadas

3.1
Emergência 

 

A fase de Emergência é a primeira fase da pesquisa, a fase de imersão e é aqui que se 

identificam desafios ou oportunidades para a inovação. Numa primeira fase da imersão, 

à qual chamamos “imersão preliminar”, o objetivo é um entendimento simplificado do 

problema, e a definição de objetivos e fronteiras do tema.

Por isso é importante ter uma mente aberta a novos estímulos e contribuições que indi-

quem novas perspetivas e novas direções a seguir, que irão ajudar a definir o âmbito do 

projeto.  Começa com uma investigação secundária com o objetivo de recolher, através 

da observação e investigação, a informação dos trabalhos que já foram realizados na 

área e entender a relevância da investigação - revisão de material literário.  

Nesta fase há uma aproximação ao contexto para perceber as mudanças que ocorrem 

na cultura, negócios, na tecnologia, na política, etc. e para perceber os utilizadores, re-

fletindo posteriormente esses contributos nas soluções a desenvolver. O aprofundamento 

destas informações, a exploração de conceitos, a definição de planos, enquadramento 

das contribuições facilitam a definição das intenções e o enquadramento das questões da 

própria investigação - diários, e-mail, entrevistas, questionários, entre outros. 

A utilização de diferentes ferramentas ajuda a justificar os resultados, a rever as desco-

bertas, a comparar com outras, a resumir os contributos e a visualizar respostas.  

Começa com a pesquisa de referências bibliográficas e visuais, na qual são analisados 

artigos, papers, sites e outros recursos relevantes para a investigação - Pesquisa de Me-

dia (Media Research). Após a análise do material recolhido, é realizada uma organização 

da informação e apresentada permitindo uma visualização das tendências - Matriz de 

Tendências (Trend Matrix), que serve como resumo das tendências por tema, mapeando 

ao longo do tempo a transformação ocorrida.



122

CONTRIBUTO DO DESIGN NO AUMENTO DA LITERACIA EM SAÚDE

3.1.1 EMERGÊNCIA: Pesquisa de Media 

O pensamento divergente é um atributo fundamental para a inovação (Gurteen, 1998; 

Tschimmel, 2012). A ferramenta de Media Research permite ampliar o pensamento, 

torná-lo divergente originando várias contribuições para a área do nosso problema e 

para a uma correta definição do problema real (Brown, 2009). A procura de informação 

relevante tem como objetivo a criação de um arquivo de informação e a localização e 

identificação de padrões que colaboram no reconhecimento das tendências emergentes 

nos diferentes tópicos pesquisados. 

Após a identificação das “palavras-chave” do tema, foi realizado o levantamento de in-

formação através da leitura e análise do material bibliográfico. Esta abordagem permite 

uma fertilização cruzada muito enriquecedora, na qual novas combinações são desen-

volvidas através de uma combinação de modelos teóricos estabelecidos. Novos conceitos 

surgem do confronto com a realidade (Dubois & Gadde, 2002).  

Inicialmente segmenta-se os tópicos das áreas de maior interesse e que direta ou direta-

mente influenciam o tema a investigar. Pesquisaram-se contributos que contivessem os 

termos apresentados na ilustração 6, e que contribuíssem e revelassem desenvolvimentos 

passados ou presentes, na área de investigação. 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE

BOLETIM ANALÍTICO

ELEMENTOS GRÁFICOS

RESULTADOS ANÁLISES

FORMATO APRESENTAÇÃO

MENSAGEM EM SAÚDE

CONHECIMENTO

COMUNICAÇÃO
 

COMPORTAMENTOUTENTE

COR

SÍMBOLOS

LEITURA

IMAGEM

TEXTO

Ilustração 6 - Lista das áreas de pesquisa (Elaborado pela autora) 
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Seguidamente apresentamos um resumo das referências mais importantes para o pro-

jeto. Para cada referência apresentamos o título, autores, edição, ano, palavras chave 

e breve descrição da relevância do artigo para a investigação, e a bibliografia que foi 

retirada de cada leitura e que mais tarde foi relevante para o projeto. 

TEMA: RELATÓRIOS CLÍNICOS

Leitura: Graphics Helps Patients Distinguish between urgent and non-urgent deviations in 
laboratory test results Aaron M Scherer; Holly O Witteman; Jacob Solomon; Nicole L 
Exe; Angela Fagerlin; Brian J Zikmund-Fisher;  Journal of  the American Informa-
tion Association, EUA 2016

Palavras-chave: educação dos pacientes, tomada de decisão, computer graphics, sistemas de 

informação, EHR. 

Contribuição para a investigação: Este artigo avalia a percepção de urgência dos pacien-

tes de acordo com o formato no qual os resultados são apresentados. 

Os autores concluem que houve um aumento significativo da compreensão da informa-

ção, quando os participantes tiveram acesso aos resultados em formato visual, ao con-

trário do habitual formato numérico em tabela. Por outro lado, a percepção de urgência 

e desencorajamento em contatar o profissional de saúde diminuiu quando os resultados 

eram apresentados com valores de referência personalizados, permitindo concluir que 

é difícil às pessoas abstraírem-se dos chamados valores de referência normais (valores 

normalizados baseados na maioria da população saudável). 

O desafio é apresentar a informação de forma a dissipar a barreira adicional à com-

preensão e interpretação dos resultados, para uma pessoa portadora de uma ou mais 

doenças crónicas, e cujos valores de referência são diferentes dos valores de referência da 

chamada população normal.  

Bibliografia retirada da leitura:  

a) Zikmund-Fisher BJ, Exe NL, Witteman HO. Numeracy and literacy independently predict 

patients’ ability to identify out-of-range test results. J Med Internet Res 2014;16(8):e187; 

b) Zikmund-Fisher BJ, Scherer AM, Witteman HO, Solomon JB, Exe NL, Tarini BA, et 
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al. Graphics help patients distinguish between urgent and non-urgent deviations in laboratory test results. 

J Am Med Inform Assoc 2017 May 01;24(3):520-528  

c) Zikmund-Fisher BJ, Fagerlin A, Ubel PA. A demonstration of  ‘’less can be more’’ in risk gra-

phics. Med Decis Making 2010;30(6):661-671

Leitura: Releasing test results directly to patients: A multisite survey of  physician perspectives 
Traber Davis Giardina,  Joanne Callen, Andrew Georgiou, Johanna I. Westbrook, 
Anthony Greisinger, Adol Esquivel, Samuel N. Forjuoh, Danielle E. Parrish, Har-
deep Singh; Patient Education and Counseling 98 (2015) 788–796

Palavras-chave: Acesso pacientes informação médica, notificação direta, resultados tes-

tes.

Contribuição para a investigação: o objetivo deste artigo é determinar a perspetiva dos 

médicos sobre a notificação direta dos pacientes dos seus resultados dos testes normais 

e não normais. Depois de inquiridos trezentos e quinze médicos, os autores concluíram 

que os médicos são a favor da notificação direta dos resultados normais dos testes, mas 

demonstraram preocupação relativamente à notificação direta quando os resultados não 

estão normais. Apenas 21% dos inquiridos defende a notificação direta dos resultados 

não normais, uma vez que requerem mais explicações e têm maior probabilidade de 

serem mal interpretados, ou se acreditarem que irá interferir com a prática da medicina. 

Também expressaram preocupação com o aumento da ansiedade dos pacientes, face 

aos resultados não normais, mas que não têm significado clínico, e que poderá traduzir-

-se num aumento de trabalho. São especialmente contra quando se trata de resultados 

mais sensíveis como exames de diagnóstico de cancro ou do HIV, que podem levar a 

más interpretações, ansiedade e confusão. 

Acreditam que a notificação direta é benéfica, pela possibilidade de reduzir o número 

de pacientes que não fazem o acompanhamento dos resultados por falha no processo. 

Podendo causar atrasos no diagnóstico e tratamento e resultar e danos para o doente (o 

próprio médico pode não reparar num valor clinicamente significativo), e porque com-

promete os pacientes na gestão da própria saúde. 

Concluem afirmando a necessidade de criação de ferramentas para melhorar, no con-

texto da interpretação, a compreensão dos pacientes dos seus resultados, que deverão 
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suportar vários níveis de literacia e incluir informação ajustada ao paciente. 

Salienta-se neste trabalho que a visão dos médicos é muito variável, sugerindo alguma 

ambiguidade entre a classe, o que pode levar, à medida que a notificação direta se torna 

uma norma, à transferência dessa ambiguidade para os pacientes. Isto demonstra a 

necessidade da implementação de estratégias que aliviem também as preocupações dos 

médicos relativamente à notificação direta e promovendo assim a aceitação desta condi-

ção por parte dos mesmos.

Leitura: The impact of  the format of  graphical presentation on health-related knowlwdge and 
treatment choises Sarah T. Hawley, Brian Zikmund-Fisher, Peter Ubel, Aleksandra 
Jancovic, Todd Lucas, Angela Fagerlin. Patient Education and Counseling 2008

Palavras-chave: formato gráfico, decisão médica informada, numeracia

Contribuição para a investigação: Através da comparação entre vários formatos gráfi-

cos, este artigo revela a importância dos pictogramas para a comunicação de informa-

ção probabilística, em contexto de tomada de decisão partilhada.  

A informação sobre os riscos e os benefícios é muitas vezes apresentada de forma nu-

mérica. Associado à baixa numeracia (capacidade de perceber e processar informação 

numérica), existe também, o stress de um diagnóstico novo que ainda pode tornar mais 

difícil o processamento da informação, mesmo para indivíduos com alta numeracia. As 

ferramentas desenhadas para ajudar na tomada de decisão informada, falham muitas 

vezes ao não inclui ajudas visuais como gráficos e/ou tabelas que ajudam a transmitir 

informação complexa relacionada com riscos e benefícios. Este estudo avaliou a percep-

ção dos participantes à informação geral e informação específica a partir da visualização 

de cinco formatos diferentes de gráficos: gráfico em barra, em barra modificado, gráfico 

circular, gráfico circular modificado e tabela. 

Foi pedido a dois mil quatrocentos e doze participantes que imaginassem o seguinte 

cenário: uma visita ao médico para uma consulta de rotina. O clínico pede uns exa-

mes que revelam a existência de um problema no coração, e que as artérias estão par-

cialmente entupidas. Se as artérias se mantiverem assim irá precisar de cirurgia, para 

colocar um bypass no coração. A intervenção pressupõe que terão de ficar internados um 

mês, seguido de uma recuperação de cerca de três meses. 
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É dito aos participantes que há dois comprimidos que poderão desbloquear as suas arté-

rias e evitar que vão à cirurgia, mas têm efeitos secundários: dores de cabeça e náuseas 

severas.  Os participantes depois foram escolhidos aleatoriamente e foram confrontados 

com os riscos e os benefícios de cada medicação pela qual poderiam optar, mas em dife-

rentes formatos.

Concluíram que, indivíduos com baixa numeracia podem ser mais vulneráveis a de-

cisões médicas pobres se o material não for comunicado em formatos perceptíveis e 

preferidos. A comunicação de informação geral sobre riscos e benefícios deve ser feito 

em gráficos com formato circular. No entanto, se for para perceber o conhecimento nu-

mérico específico, como por exemplo o número de pacientes que têm probabilidades de 

experienciar efeitos secundários, então uma tabela é mais provável que tenha os efeitos 

desejados. Os resultados concluem também que os pictogramas conseguem resultados 

melhores tanto para comunicar informação geral como informação específica entre os 

indivíduos com diferentes níveis de numeracia, exceto quando o indivíduo tem nível de 

numeracia muito alto.   

Bibliografia retirada da leitura:   

a) Schapira MM, Nattinger AB, McAuliffe TL. The influence of  graphic format on breast can-

cer risk communication. J Health Commun 2006; 11:569-82

TEMA: INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Leitura: Developing persuasive health campaign messages Carel Jansen, The Gower Han-
dbook of  Information Design, 2017 p.1 -17

Palavras-chave: informação em saúde, mensagens, comportamento. 

Contribuição para a investigação: Os designers de informação enfrentam grandes 

desafios no desenvolvimento das mensagens em saúde, no entanto investigação teórica 

e prática tem vindo a ser desenvolvida para determinar o sucesso dessas mensagens. 

Através do confronto entre três tipos de mensagem que podem ser usados na promoção 

da saúde e que podem ser úteis na comunicação da informação em saúde: as mensagens 

intrigantes, as mensagens que apelam ao medo, e as narrativas. 

As mensagens intrigantes estimulam (gatilho) as pessoas a falar dos tópicos aos quais a 

mensagem se dirige, levando indiretamente ao efeito persuasivo que o designer preten-
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de. Estas mensagens podem mesmo propiciar uma experiência agradável quando estão 

a processar o conteúdo. 

As mensagens que apelam ao medo procuram assustar as pessoas para adotarem com-

portamentos saudáveis, através por exemplo, da visualização de horríveis efeitos secun-

dários se não alterarem os seus hábitos (maço de tabaco); no entanto estas mensagens 

poderão apenas levar o leitor ao comportamento recomendado se ele percepcionar a 

ameaça como severa, e como susceptível à ameaça (ou seja, isto pode acontecer-me). No 

entanto, se a sensação de eficácia for baixa, ou se a medida for considerada inadequada 

o leitor entra em modo de controlo do medo e rejeita a informação (evitação defensiva). 

As narrativas são histórias que podem convencer os leitores a ter comportamentos mais 

saudáveis ao reduzir a resistência às tentativas de mudar o seu comportamento atual. 

Um dos problemas da comunicação em saúde é que os leitores alvo da mensagem têm a 

tendência de resistir, quando se apercebem, a qualquer pressão para mudar. As pessoas 

querem ser livres para determinar as suas próprias normas, crenças e atitudes, e para es-

colher o seu próprio comportamento. A maioria das mensagens persuasivas são percep-

cionadas como uma ameaça à liberdade individual e por isso encontram alguns níveis de 

ceticismo ou até mesmo rejeição.  

A narrativa, definida como “qualquer história coesa e coerente com um princípio, meio 

e fim identificáveis que apresentam informação de uma cena, as suas personagens e con-

flitos; que levanta questões ou conflitos não resolvidos, e que apresenta uma resolução” 

pode ser uma solução para esta situação da construção de mensagens tanto atrativas 

como portadoras de significado. 

Seguidamente apresentamos uma breve síntese da leitura das referências bibliográficas 

com o levantamento dos contributos mais relevantes para a investigação. 

O contexto no qual a informação é rececionada tem uma implicação direta na rece-

tividade e compreensão da informação (Jacobson, 1999). Operamos, a nível cognitivo 

de diferentes formas, dependendo da situação e do tempo, o grau de entendimento 

diminui drasticamente quando estamos doentes, ou perante a receção de informações 

sobre a nossa saúde que impliquem a aceitação de que é necessário mudar comporta-

mentos ou a aderir a um tratamento. Ou seja, o grau de entendimento da informação 

e da capacidade de agir sobre a mesma é dependente de muitos fatores, que no caso da 
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construção mensagens em saúde devem ser consideradas, o que poderá determinar a 

eficácia da iniciativa. Comparamos a questão temporal da receção da informação ao 

que Dervin (2005) designa de Anomalous States of  Knowledge (ASK). Numa circunstância 

na qual um indivíduo enfrente um determinado problema (saúde), e necessite de um 

sistema de informação, a abordagem não é focada nas suas necessidades informacionais, 

mas num indivíduo numa situação problemática com uma visão incompleta ou limita-

da da situação. Neste contexto, o indivíduo encontra-se num estado de conhecimento 

irregular, no qual é difícil falar ou mesmo reconhecer o que está mal. Convivem com 

falhas, ausências, incertezas e incoerências, o que dificulta a capacidade para especificar 

as suas necessidades para resolver as anomalias. O ambiente social no qual a informação 

é encontrada determina o seu valor e importância, normalmente, estamos mais recetivos 

à informação e a agir sobre ela quando a sua aquisição é feita no dia-a-dia, quando há 

construção de significado, e não no momento da interação com serviços de saúde por 

motivo de doença ou acompanhamento de um familiar doente, que limite a percepção 

da situação. No entanto, estas interações representam apenas uma fração da experiên-

cia de acesso à informação em saúde, o espaço exterior a estes contatos permite maior 

recetividade à informação. 

Outro fator, muito importante na leitura e compreensão da informação é o formato e 

a forma como a informação é apresentada. O formato, a partir do qual a mensagem 

chega às pessoas influencia a sua perceção, por exemplo, da urgência da necessidade de 

agir sobre a informação, a noção de risco e benefício da adesão a determinado trata-

mento, entre outros. A comunicação da informação através da construção da mensagem 

que transporta o sentimento de medo, de intriga ou se são construídas com base numa 

narrativa, podem fazer a diferença entre a rejeição da informação ou a redução da resis-

tência às tentativas de mudar para comportamentos mais saudáveis. 

Por fim, a definição de estratégias de redução de ambiguidade face à perspetiva dos pro-

fissionais de saúde sobre o acesso dos pacientes à informação, incluindo a participação 

dos próprios profissionais na criação e definição das mensagens, contribuirá para uma 

redução da ansiedade e inquietação dos utentes e maior confiança no momento de ação 

sobre a informação. 
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3.1.2 MATRIZ DE TENDÊNCIAS

Após a análise da Pesquisa de Media (Media Research) foi realizada uma síntese da infor-

mação mais importante sobre as áreas circundantes ao tema principal, e foi realizado 

um Matriz de Tendências (Trend Matrix) passadas, atuais e futuras, permitindo a visuali-

zação estruturada da evolução do trabalho (Ilustração 7). A visualização da informação 

referente ao contributo das diferentes áreas no desenvolvimento de um projeto, possibili-

ta o mapeamento ao longo do tempo dos critérios e das mudanças mais relevantes para 

o processo. O quadro de tendência sumariza como as tendências e as forças impactam 

as pessoas, a sociedade e as políticas (Kumar, 2013). 

Considerando o contexto atual, o acesso a excedentes de informação sem limites e fil-

tros, a multiplicidade de meios e a necessidade de construir mensagens em saúde efica-

zes, com as quais os utentes se identifiquem e que consigam transpor para o dia-a-dia, 

há uma reforma no papel do design de criador e mesmo facilitador, para participante 

com o mesmo grau de importância dos restantes intervenientes. Verificámos, em con-

sonância com a análise feita na Observação de Tendências e no Quadro de Inspiração, 

as transformações que ocorreram na comunicação e informação que é disponibilizada 

ao utente, mas que o o documento de informação médica, o design e a mensagem não 

acompanharam. 

Reconhecemos uma linha orientadora de ação futura, na qual todos os intervenientes 

são envolvidos na construção do documento de informação médica, contribuindo para 

uma intervenção ao nível do design sem falhas e completa. 
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Ilustração 7 - Matriz de Tendências (elaborado pela autora) 

Neste quadro, considerámos importante definir a dimensão temporal como “passado”, 

“presente” e “futuro” em paralelo com os componentes do projeto, tornando visível o 

mais importante e dando uma visão global de todas as mudanças que tiverem lugar. 

Através da análise das tendências podemos reconhecer padrões, mudanças que aconte-

cem em simultâneo e orientar para direções futuras através do reconhecimento de como 

afetam o projeto.
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3.1.3 MAPA DE OPORTUNIDADES

O Mapa de Oportunidades (Opportunity Mind Map) permite explorar e organizar o novo 

conhecimento e as contribuições verificadas até agora. Este mapa é importante para 

termos uma visão holística de todos os conceitos envolvidos na investigação. Ao centro 

estão os conceitos principais, conceitos que são depois subdivididos, identificando outros 

conceitos, áreas do projeto, as tendências emergentes, os intervenientes, entre outros. 

Esta ferramenta permite visualizar as relações entre os diferentes conceitos, as forças e 

fraquezas entre eles e possibilita a percepção da relação do conhecimento com a litera-

cia em saúde (Ilustração 8). A perceção destas relações clarifica o espaço para o diálogo 

e denuncia as oportunidades para a inovação, com vista à criação de estratégias que 

permitam a capacitação dos utentes na leitura e interpretação da informação em saúde 

aumentando a sua eficácia e utilidade no dia-a-dia.  

Ilustração 8 - Mapa de Oportunidades (elaborado pela autora) 

Verificámos na representação visual no mapa a complexidade do tema e de todas as 

áreas de conhecimento que gravitam à sua volta, os diferentes domínios de conheci-
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mentos e a interação existente entre eles. A visualização das possíveis ligações entre os 

domínios, desafio que contribui para a emergência de oportunidades de inovação e que 

orienta direções futuras para o projeto. Como já verificámos não podemos falar de uma 

destas áreas de conhecimento sem falar nas outras que coabitam e se influem mutua-

mente. A forma como o documento é compreendido pelo utente sofre influencia do 

contexto no qual o utente está inserido, 

São as pessoas que constroem o conhecimento através da experiência e da vivência, para 

isso é fundamental criar infraestruturas para que o acesso à informação não se fique 

pelo conjunto de dados organizados, mas sem aplicação concreta. O design de docu-

mentos através de uma abordagem colaborativa e holística, desenvolve um vínculo entre 

o conhecimento em saúde, a motivação para querer saber e o espaço para a aprendiza-

gem, e no qual se situa a oportunidade para a inovação. É o ser humano que permite 

este vínculo, seja o profissional de saúde ou o utente, e é neste ponto que fundamental 

operar para construção de soluções mais completas.

Estava prevista a reformulação deste ponto, conforme mencionado no capítulo quatro 

“Perspetivas Futuras”, no entanto a situação de pandemia restringiu o acesso aos la-

boratórios e impossibilitou o desenvolvimento da atividade. A reestruturação do mapa 

tinha como objetivo refletir de uma forma mais incisiva nos elementos relacionados com 

o projeto, e contava com a participação de outros intervenientes (médicos, técnicos de 

análises clínicas e empresa de software) na sua construção, contribuindo de forma mais 

completa para a elaboração de soluções. 

3.1.4 OBSERVAÇÃO DE TENDÊNCIAS

A Observação de Tendências (Trend Observation) tem como objetivo verificar quais são as 

tendências na sociedade ao olhar para as mudanças que ocorrem na cultura, na tec-

nológicas e na sociedade. É normalmente uma pesquisa abrangente, mas que no caso 

em concreto desta investigação vai incidir sobre o objeto de estudo definido - boletim 

analítico. 

Os recursos impressos de educação em saúde são um dos meios com mais influen-

cia para melhorar a qualidade da saúde. O material visual em saúde é uma forma de 

comunicação efetiva, para oferecer ao sistema de cuidados profissional uma plataforma 
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educacional precisa, acessível e aplicável aos pacientes numa sociedade diversificada em 

termos de necessidades informacionais. Baseado na premissa que o design visual pode 

servir como um poderoso meio de entrega da informação em saúde, porque a combi-

nação de informação com elementos visuais parece afetar tanto o processo cognitivo 

como afetivo para maximizar a compreensão (Hung & Stones, 2014), a análise visual da 

amostra de relatórios realizada pretende, primeiro identificar fatores visuais que poderão 

afetar utentes com baixa literacia e segundo, estabelecer orientações para o design de 

suportes de comunicação em saúde. 

No suporte de informação é possível considerar o conteúdo, o formato e a dimensão da 

estrutura.  O suporte que serve de base à investigação, o boletim analítico, é um meio 

de diagnóstico complementar existente, cujo objetivo é informar o médico e o paciente 

sobre o estado de saúde, ou ajudar a um raciocínio clínico. Atualmente existem muitos 

laboratórios, cada um com um documento diferente, fundamentando a importância de 

fazer o levantamento dos documentos existentes para apresentação dos resultados de 

análises clínicas existente no grande Porto, contexto no qual irá ser desenvolvida a in-

vestigação. Nesta perspetiva foram identificados e analisados trinta relatórios de análises 

clínicas. Os critérios observados estão relacionados com o suporte, a estrutura e orga-

nização dos elementos de design relevantes para a leitura do documento: dimensão do 

suporte, número de colunas e linhas, cor, fundo, tipografia, diagramas, imagem e grelha. 

Relativamente ao conteúdo foi verificado a existência de histórico, sugestões, orientação 

vertical ou horizontal, ícones e/ou símbolos. 

Após a análise, começamos por identificar cinco grandes áreas que dividem e separam 

a informação do documento: identificação do laboratório, identificação do utente, os 

resultados e duas barras que normalmente aparecem por cima ou por baixo dos resul-

tados e que contém informação relativa ao laboratório: dados internos do laboratório, 

moradas, entre outros (Ilustração 9). Esta estrutura é semelhante em todos os relatórios 

analisados. 
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Ilustração 9 - Estrutura do relatório análises clínicias  (elaborado pela autora) 

Sucedeu-se a observação geral da estrutura, processo que compreendeu uma análise ao 

conteúdo visual relativo à informação do documento (Ilustração 10). Com base nos rela-

tórios analisados apresentamos em baixo as tabelas com os resultados. Verificamos que 

todos os relatórios são em suporte A4, com quatro ou mais colunas na área dos resulta-

dos e vinte e um documentos com mais de vinte linhas por folha. 
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Ilustração 10 - Tabela da análise dos relatórios de análises (elaborado pela autora) 

Nenhum relatório tem cor, exceto na identificação do laboratório (logotipo, marca). Ain-

da se evidencia a ausência de fotos, imagens, ícones em todos os documentos analisados, 

e a inexistência de um elemento gráfico que auxilie a leitura principalmente horizontal 

(Ilustração 10) 

Conforme verificamos na revisão da literatura no segundo capítulo, e na Pesquisa de 

Media no terceiro capítulo, a forma como a informação é apresentada tem a capacida-

de de transformar o nosso entendimento do conteúdo. A apresentação da informação 

dos resultados das análises em formato numérico ultrapassa muitas vezes a capacidade 

de leitura dos utentes, e em todos os suportes analisados nenhum contempla elementos 

gráficos que favoreçam a interpretação e adequação da informação ao dia-a-dia, mesmo 

em indivíduos com boa literacia. Contrariamente, a forma como a informação é dispo-

nibilizada dificulta a correta leitura e interpretação da mesma. Verificamos a presença 

de linguagem muito técnica, resultados sem qualquer nota explicativa, resultados nu-

méricos e não numéricos ambíguos, símbolos não reconhecidos. A observação e análise 
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dos diferentes documentos confirma que indivíduos com literacia inadequada podem 

experienciar dificuldades na leitura e interpretação dos resultados, resultando em rejei-

ção da informação. E mesmo um indivíduo com literacia suficiente poderá enganar-se 

na leitura, saltando de linha porque não existe em nenhum dos casos um elemento de 

orientação horizontal. 

A simplificação de um grande volume de dados e a aceleração da comunicação pode 

ajudar as decisões do utente mais rapidamente, o que não se verifica nos documentos 

de informação médica analisados nesta fase.  Como não foi possível o contato com as 

empresas que desenvolvem o software clínico, inviabilizou a recolha de informações 

sobre o desenvolvimento dos documentos: se são realizados testes para medição de erros 

e identificação de dificuldades, ou se os utentes/profissionais de saúde participam em 

alguma das fases do processo de desenvolvimento.

3.1.5 QUADRO DE INSPIRAÇÃO

O Quadro de Inspiração (Inspiration Board) é um trabalho contínuo e é utilizado para vi-

sualizar as tendências e outras referências relevantes para o processo. Através da recolha 

de imagens relacionadas com o tema é possível, de uma forma intuitiva obter inspira-

ção e motivação. A pesquisa efetuada dispõe de duas vertentes, uma mais geral na qual 

se procurou imagens relacionadas com a informação em saúde, mensagens em saúde 

que têm como objetivo promover alteração de comportamentos, novas tecnologias que 

facilitem o acesso à informação, relacionadas com a organização visual dos elementos, 

e exemplos com uma abordagem centrada no utilizador (Figura 18). A outra vertente, 

mais específica, está relacionada com o documento que serve de suporte ao projeto, o 

boletim analítico (Figura 19). 
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Figura 18 - Quadro de Inspiração (Elaborado pela autora) 

Figura 19 - Quadro de Inspiração 2 (Elaborado pela autora) 

Os exemplos encontrados clarificam uma tendência para a criação de mensagens mais 

visuais, adequadas à cultura visual que vivemos, à proliferação de suportes de comuni-

cação e à velocidade com que consumimos o excedente de dados que nos é entregue 

gratuitamente, e com maior probabilidade de atingir a população com níveis de literacia 

mais baixos. No entanto, os relatórios de análises clínicas não espelham essa tendência 

e verificamos que, de uma forma geral, a estrutura e layout de um relatório mantém-se 

inalterados desde 2001. Conscientes que é um documento técnico e que obriga a deter-

minadas especificidades, é necessário uma abordagem baseada no utente na construção 
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da apresentação da informação para ir ao encontro às suas necessidades reais. 

Atualmente é possível ter acesso aos resultados das análises clínicas por e-mail, ou visua-

lizá-los nas plataformas dos serviços de saúde, mas mesmo nestes suportes que permitem 

individualizar a informação, os resultados são apresentados com a mesma configuração 

e design dos resultados em suporte papel (figura 20). O envio dos resultados por e-mail 

ou a possibilidade de visualização no portal tem como vantagem, o acesso e a partilha 

instantânea ao contrário do suporte papel, favorecendo a ação caso seja necessário; a 

possibilidade de agregar os resultados anteriores em simultâneo, favorecendo a com-

paração entre eles; e a possibilidade de ter acesso em qualquer lugar através de uma 

aplicação de telemóvel. Uma das desvantagens do acesso aos resultados através de uma 

aplicação do telemóvel é o tamanho da visualização, o que dificulta observar o docu-

mento na integra. 
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Figura 20  - Exemplar de Boletim Analítico
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3.1.6 DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES

Em virtude da observação da pesquisa feita anteriormente é agora possível clarificar a 

oportunidade para a inovação e o trajeto para a investigação inicial. A Declaração de 

Intenções (Intent Statement) tem como objetivo articular as ideias, e mesmo que estas ainda 

não sejam exequíveis, é já uma oportunidade para aprender e permitir o crescimento da 

investigação uma vez que é baseada na investigação inicial e permite a sua reformulação 

ao longo do trabalho. A partir dos contributos e oportunidades identificados pelas outras 

ferramentas, rever as oportunidades de inovação e balizar as que têm mais potencial 

(Kumar, 2013) procurando responder à questão: “porque queremos inovar?”, permite 

discutir as possibilidade e definir um ponto de partida. Compreende os pontos chave 

resumidos nas seguintes afirmações:

INTENÇÃO

Construção de um guia do processo de design para construção de mensagens em saúde 

colaborativo e centrado no humano. 

OPORTUNIDADES 

Criação de um documento de informação médica centrado no humano. 

A contribuição de vários intervenientes, permitindo diferentes visões do problema.

NOVO VALOR 

Traduzir a informação em saúde em mensagens mais acessíveis e compreensíveis para o 

utente, contribuindo para ação efetiva e o aumento da literacia em saúde.

PÚBLICO 

Utentes 

RISCOS

Gestão dos intervenientes, intervenientes com diferentes interesses e perspetivas. 
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3.1.7 CONCLUSÃO

A pesquisa literária efetuada no início desta etapa evidenciou que, a forma como a 

informação é apresentada aos utentes, influencia a sua compreensão e a sua perceção de 

urgência no acesso ao serviço de saúde. Existem barreiras à leitura e interpretação dos 

resultados que o processo de design centrado no utente pode eliminar ou diminuir.  

O boletim analítico é um documento que informa o profissional de saúde e o ajuda a 

fazer um raciocínio clínico, mas também informa o utente sobre o seu próprio estado de 

saúde. Neste sentido, a integração de todos os intervenientes e utilizadores do documen-

to no processo de design é fundamental, e essa integração deverá ser realizada tendo em 

conta o contexto real do utente, o seu grau de literacia e a sua recetividade à informação 

no momento.  

Ao olharmos para a linha temporal dos conceitos associados ao projeto, verificámos 

que apesar das profundas alterações que ocorreram na sociedade ao nível do acesso à 

informação e à comunicação, consequência do avanço tecnológico, a construção das 

mensagens relacionadas com os resultados das análises clínicas não acompanhou essa 

evolução. A adaptação ao meio digital da informação até ao momento comunicada por 

meios analógicos, manteve-se inalterada, a organização da informação e a própria infor-

mação é semelhante nos suportes analógicos e digitais. A criação de espaços colaborati-

vos que promovam o processo de design centrado no utilizador do documento (médicos 

e utentes), identificando barreiras e dificuldades, personalizando a informação contribui 

para a construção de mensagens em saúde efetivas e baseadas nas necessidades reais dos 

utentes. 

Ainda existe uma perspetiva hierárquica na transmissão da informação sobre saúde, e 

a ausência de evolução a um nível visual evidente no boletim analítico que acompanhe 

a evolução tecnológica evidencia o seu caráter obsoleto no desenvolvimento de soluções 

bottom-up.

Através da análise do Quadro de Inspiração compreendemos que a sociedade atual é 

uma sociedade visual. A receção da informação é feita através de imagens, globais e a 

uma velocidade sem precedentes.  Essa velocidade faz com a realidade chegue fraciona-

da e impossibilite a assimilação de conteúdos que permitam ao indivíduo compreender 
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e agir sobre a informação. A informação em saúde tem simultaneamente, de se tornar 

mais apelativa para concorrer com as imagens existentes, de ser construída através de 

uma abordagem centrada no utente capaz de personalizar a mensagem, com a qual o 

utente se identifique, a compreenda como exequível e aplicável no dia-a-dia. 

Concluímos com a Declaração de Intenções articulando os resultados das ferramentas 

aplicadas, com o objetivo de perceber o espaço para a inovação. 

3.2
Empatia

A fase de Empatia, definida como “standing in someone else’s shoes” ou “seeing through 

someone’s eyes” (Curedale, 2013) permite conhecer o contexto e o utilizador. Ocorre em 

situações em que há duas pessoas envolvidas, e esta habilidade de perceber os outros na 

sua experiência pode facilitar a comunicação. Esta fase, a qual consideramos de “imer-

são profunda” é responsável pela denominação da abordagem centrada no humano, re-

flete de uma forma mais pormenorizada o que foi descoberto na fase preliminar, promo-

ve a participação no contexto estudado com o objetivo de compreender a experiência do 

utilizador, como se sente, como se comporta e os seus motivos. Com base na evidência 

da fase de emergência, concluímos que é fundamental a aplicação de métodos e estra-

tégias que facilitem o entendimento do contexto e das necessidades reais do utilizador. 

Definimos “empatia” como a capacidade de perceber a situação e/ou sentimentos do 

outro, procurando clarificar o que é que as pessoas realmente querem, o que desejam e 

quais as restrições encontradas. A empatia é uma habilidade (habilidade de uma pes-

soa para construir empatia pelo outro), que é composta pelos componentes cognitivos 

e emocionais (resposta emocional imediata pelo outro e a capacidade de compreensão 

do observador dos sentimentos dos outros), e é considerado um processo com diferentes 

fases (Visser, 2009).  Na saúde, a empatia é definida como uma competência central, 

complexa e multidimensional, que desempenha um papel na performance dos profis-

sionais de saúde relacionada com a satisfação do paciente, capacitação e nos resultados 

clínicos (An e Paik, 2018).  Reconhecido já por vários autores, no design é aceite como 

uma qualidade necessária, e apesar de existir nesta investigação uma fase da Empatia, a 
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empatia é algo contínuo ao longo do processo e que contuibui para o desenvolvimento 

do estudo. 

As técnicas de investigação primária aplicadas são o mapa de stakeholders, a observação, 

entrevistas, construção de Personas e do Mapa de Jornada (User Journey Map), finalizando 

com o mapa de contributos.  A observação das pessoas, mas também dos contextos, os 

produtos que utilizam, o seu comportamento, a linguagem corporal, as inconsistências 

entre o que dizem e o que fazem, são importantes para a criação de empatia. Ver não 

só quem está e o que está, mas também quem não está e o que não está, a construção 

de uma ligação emocional com os utilizadores e com as suas necessidades. permite uma 

melhor posição para desenvolver novas ideias de acordo com o mesmo (Kumar, 2013).

3.2.1 MAPA DE INTERVENIENTES

Num projeto baseado no processo de Design Thinking, é fundamental uma visão ho-

lística para abordar os problemas de uma forma ampla e integradora, e não correr o 

risco de apresentar soluções incompletas e inconsistentes ou que falham por não ter em 

conta todos os envolvidos.  Da necessidade de conhecer os intervenientes no processo de 

acesso à informação sobre saúde foi elaborado um Mapa de Intervenientes (Stakeholder 

Map) (Ilustração 11). Um stakeholder (interveniente) é uma pessoa ou grupo, organização 

ou sistema que afeta ou que pode ser afetado pelo projeto (Freeman, 1984). O mapa de 

intervenientes é importante porque, através de uma representação visual de todos os en-

volvidos no processo permite uma visão holística e uma categorização dos intervenientes 

para definir relações, possíveis contribuições e atividades (Tschimmel, 2018). O uso da 

ferramenta pode também revelar potenciais stakeholders, que de outra forma corriam 

risco de ficar esquecidos, o que pode levar a outras oportunidades de design (Giordano 

et al, 2018).
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Ilustração 11  - Mapa de Intervenientes (elaborado pela autora) 

A determinação dos stakeholders envolvidos e do seu grau de envolvimento num proje-

to é importante porque tem implicações e consequências práticas, como já referimos 

na direção da investigação. A forma de participação difere durante o processo e pode 

igualmente influenciar o resultado do projeto. Os utilizadores podem ser considerados 

parceiros e codesigners ou ser considerados informadores que reagem à solução criada 

pelo designer. Segundo Mitchell et al (1997), os intervenientes também podem ser clas-

sificados de acordo com a influência que têm.  De forma resumida: poder, a habilidade 

dos que têm poder para influenciar os resultados de acordo com os seus desejos e neces-

sidades; legitimidade, perceção ou pressuposto que as ações de uma entidade são dese-

jadas, próprias ou apropriadas dentro de um sistema socialmente construído de normas, 

valores, crenças e definições; e urgência, que determina o grau de chamada de atenção 

para uma intervenção, solicitado pelo interveniente e que é baseado em dois atributos: 

sensibilidade e criticidade do tempo. 

Reconhecemos a relação com diversos profissionais, com o ambiente e com a própria 

estrutura; existem no entanto personagens principais que pelo papel que desempenham 

no processo e pela influencia que têm e pela influência que sofrem, a quem vamos dirigir 

a nossa atenção: o paciente e/ou utente, médico e técnicos de laboratório, que contri-



144

CONTRIBUTO DO DESIGN NO AUMENTO DA LITERACIA EM SAÚDE

buem com a sua experiência diária da leitura e interpretação da informação médica. No 

decorrer desta investigação procedeu-se a diligências no sentido de obter a contribuição 

dos laboratórios e empresas de software que se revelaram infrutíferas, e que tinham um 

caráter importante para compreender as limitações técnicas e até legais do procedimen-

to.  

A visualização do mapa clarifica quais são os envolvidos e onde estão localizados, e na 

perspetiva do desenvolvimento de soluções centradas no utilizador oferece uma indica-

ção do tipo de equipa que poderá ser necessária para a continuidade do projeto. 

Na observação e análise do mapa, explorámos os stakeholders pelo seu grau de envol-

vimento e identificámos os participantes com quem a criação de empatia terá de ser 

crescente. No centro do mapa podemos localizar, de uma perspetiva os utentes, fami-

liares e amigos, e de outra, os profissionais de saúde. É fundamental considerar estes 

intervenientes para facilitar a criação de um diálogo, com o objetivo de capacitar os que 

normalmente têm menos “voz” no sentido da sua opinião ser considerada por aqueles 

que têm o “poder”. Como já mencionámos, não podemos deixar nas mãos de quem é 

responsável ou contribui para os problemas, a sua resolução, é necessário elevar a demo-

cratização do processo e o mútuo entendimento entre os diferentes stakeholders a um nível 

superior. 

Para fazer sentido do mapa exploramos os envolvidos pelo seu grau de ligação, iden-

tificando quem é mais importante na criação de empatia para as fases seguintes. No 

entanto, oscilam à sua volta todos os intervenientes cujo impacto no utente não é cons-

tante, mas que na ótica do utente como mero recetor do que os serviços de saúde lhe 

apresentam, o impacto pode ser profundo. No âmbito desta investigação consideramos 

a participação dos intervenientes possíveis face aos recursos disponíveis, ou seja, o mapa 

revela conhecimento sobre quem (quem tem o poder?) e e sobre o onde (onde se encontra 

posicionado relativamente aos outros), nos quais se encontram os utentes, os médicos e 

técnicos de laboratório. Em representação do sistema de saúde (SNS) consideramos a 

contribuição do INSA, não na perspetiva de coautor mas de facilitador.  Esta ferramen-

ta, em paralelo com outras, é particularmente importante para apresentar e justificar a 

razão porque cada participante deve fazer parte do sistema e porque o poder deve ser 

partilhado (Morelli e Tollestrup, 2007). 

Entre estes participantes os interesses são distintos e as perspetivas do tema são muitas 



145

CARLA SANTOS

vezes antagónicas relativamente ao objeto de estudo - o boletim analítico, o que justifica 

a integração de todos os diferentes pontos de vista no processo. 

3.2.2 OBSERVAÇÃO DE CAMPO

A observação em contexto real é uma das ferramentas mais diretas para facilitar a cria-

ção de empatia com o utilizador, revela um entendimento profundo através de compor-

tamentos padrão que podem ser observados nesta fase e facilita a identificação e análise 

de questões inesperadas; como o confirma Tim Brown (2009) ao afirmar que, apesar das 

pessoas muitas vezes não poderem dizer quais as suas necessidades, o seu comportamen-

to poder revelar pistas das reais necessidades que estão por colmatar. 

Depois de definidos os utilizadores na investigação, e na impossibilidade de observar 

os utilizadores em contexto real de leitura de documentos de informação médica, pelo 

menos em número suficiente que permitisse contributos significativos, optamos por 

procurar uma situação o mais aproximada possível à realidade. A colaboração com o 

INSA permitiu o palco para a concretização desta fase do projeto, e foi possível criar 

um cenário no qual o contato com o utente foi conduzido em contexto de uma estru-

tura do Serviço Nacional de Saúde: Centros de Saúde ou Unidade Locais de Saúde. O 

INSA desenvolveu um estudo a nível nacional, orientado pela Dra. Mafalda Bourbon, 

denominado e_Cor: Estudo da Prevalência dos Fatores de Risco Cardiovascular na 

População Portuguesa (figura 21), que tinha como objetivo de determinar a prevalência 

dos principais fatores de risco cardiovascular, através da participação de mil e setecentos 

participantes no território nacional. A cada participante era pedido a realização de uma 

colheita de sangue em jejum, seguido da aplicação de um questionário e por fim um 

exame físico. Depois de realizada a colheita de sangue era oferecido um pequeno lan-

che.  
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As DCV devem-se, principalmente, à existência de 
fatores de risco cardiovascular em que o 
tabagismo, o sedentarismo e uma alimentação 
com excesso de sal e gorduras ocupam um lugar 
de destaque.

Para prevenir as DCV deve...

GULA

Uma dieta desequilibrada não é 
pecado mas pode ser fatal.

INVEJA

Não deseje a saúde dos outros, lute pela sua.

VAIDADE

Orgulhe-se do seu estilo 
de vida saudável.

LUXÚRIA

Alguns “prazeres” são um luxo 
pago com a saúde.

IRA

Revolte-se contra o tabaco 
e o consumo excessivo de álcool .

PREGUIÇA

O sedentarismo é um inimigo a vencer.

AVAREZA

Não se apegue ao stress,
partilhe momentos de descontração.

Doenças Cardiovasculares
As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das 
principais causas de morte em Portugal. Um estilo 
de vida inapropriado contribui, em grande parte, 
para o aparecimento destas situações. 

De forma a compreender e atuar na prevenção das 
doenças cardiovasculares em Portugal, é 
necessário conhecer melhor a realidade da nossa 
população, pelo que são necessários estudos de 
investigação nesta área. 

Prevenção Cardiovascular

PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA REGULAR
(pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana)

TER HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS
(comer mais fruta, vegatais, fibras e peixe e reduzir o 

consumo de gorduras, açucar e sal)

CONTROLAR O SEU PESO
(Índice de massa corporal < 25 kg / m2)

TER PRESSÃO ARTERIAL < 140 / 90 mmHg*

COLESTEROL TOTAL < 190 mg/dL* e 
COLESTEROL LDL < 115 mg/dL*

TER UMA GLICEMIA NORMAL 
(Glicemia em jejum < 100 mg/dL)

NÃO FUMAR 

EVITAR STRESS EXCESSIVO
* Para pessoas com um ou mais fatores de risco CV estes valores variam.

Na sua maoria, as DCV podem ser preve-

nidas desde que sejam adotados estilos 

de vida saudáveis desde a infância. 

Aprenda com os 7 pecados...

Fatores de Risco

Principais fatores de risco 
cardiovascular:

Sedentarismo
Dieta pouco saudável

Antecedentes Familiares

Tabagismo

Excesso de peso / Obesidade

Stress

Diabetes mellitus

Hipercolesterolemia
(colesterol elevado)

Tenha um estilo de vida saudável,
Cuide do seu coração!

Hipertensão Arterial

Figura 21 - Flyer do Estudo e_Cor (INSA, 2014)

Através de uma bolsa (ver anexos) de investigação atribuída pelo Departamento de Pro-

moção da Saúde e Doenças Crónicas do  Instituto Dr. Ricardo Jorge com a orientação 

da Dra. Mafalda Bourbon que decorreu no período entre 01 de julho de 2012 e 31 de 

maio de 2014, acompanhamos este estudo durante alguns meses em diferentes centros 
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de saúde no norte e centro de Portugal: Coimbra, Leiria, Porto e Maia. Este acompa-

nhamento permitiu a participação de cento e vinte e um utentes do serviço nacional 

de saúde na nossa investigação. Após a realização do estudo e_Cor, foi explicado aos 

utentes os procedimentos do projeto, foi assinado um consentimento informado e soli-

citado aos participantes a realização das seguintes tarefas: a) assinalar no documento os 

resultados que estão fora dos valores de referência, b) verificar se o tamanho e o tipo de 

letra estão adequados ao participante, c) verificar se é necessário apoio horizontal para a 

leitura dos resultados, d) se compreende o significado da simbologia presente no docu-

mento, e) no caso específico do resultado do Colesterol LDL (resultado fora dos valores 

de referência)  questionar o participante se sabe o que significa e o que deve fazer para 

diminuir o risco de doença cardiovascular. O objetivo das tarefas consistia em perceber 

as dificuldades na leitura e interpretação dos resultados das análises clínicas, a deteção 

de erros e, através da observação obter outros contributos não previstos. 

Figura 22 - Foto da Observação, Centro de Saúde  (Maia) 

O universo de participantes era muito heterógeno, motivo pelo qual as reações foram 

muito ambíguas. Apesar dos contributos, assinalou-se perda da espontaneidade e ini-

bição do comportamento, efeito da condição da atividade, os participantes sabiam que 

estavam a ser observados e a interagir com o observador. Em futuras investigações, de 

forma a tornar o método mais enriquecedor, e sem depreciar os contributos não previs-

tos, recomenda-se a definição das variáveis que se quer observar e dos comportamentos 

que são relevantes para dirigir o método na direção certa, contribuindo para o avanço 

do processo.  
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A observação dos utentes na leitura do boletim analítico permitiu a obtenção de alguns 

contributos, através da análise de comportamentos espontâneos e de uma perceção do 

não verbal e daquilo que ele revela (Figura 22). No entanto, e em consonância com a 

revisão de literatura observámos que os participantes com menos literacia e mais velhos 

manifestaram mais dificuldade na leitura e interpretação dos resultados aumentando a 

ansiedade e até o embaraço. Os participantes com grau de literacia mais baixo confir-

mam que perguntam a algum amigo ou familiar para ajudar a interpretar os resultados. 

Por outro lado, alguns participantes mostraram uma atitude de muita confiança na 

leitura e interpretação dos resultados, apesar de existirem erros na leitura do documen-

to. O impacto negativo causado pela dificuldade de compreensão da informação, no-

meadamente frustração mencionada pelos utentes por não terem capacidade de leitura, 

interpretação e principalmente de como agir sobre a informação a que tinham acesso, 

assim como a dependência do médico ou profissional de saúde relativamente a eventuais 

decisões sobre a gestão da saúde. O contributo da observação foi positivo, apesar da 

perda de espontaneidade e naturalidade, no entanto é importante definir linhas orienta-

doras que facilitassem a posterior análise do método. 

3.2.3 ENTREVISTA

Simultaneamente à observação também foram realizadas entrevistas aos utentes e as 

profissionais do SNS. Através da realização de entrevistas não estruturadas, que apesar 

de aumentarem a dificuldade na comparação de resultados permitem um envolvimento 

mais aproximado com o entrevistado, mais espontaneidade e expressão, procuramos 

perceber o que é valorizado no acesso à informação, as emoções positivas e negativas. 

As entrevistas abertas originam mais empatia com o participante e servem de guia de 

orientação sobre as motivações, percepções e opiniões das pessoas (Tschimmel, 2018). 

Foram realizadas entrevistas a 121 utentes do serviço nacional de saúde, a 8 médicos 

de família e 1 técnico de laboratório. A entrevista aos utentes decorreu no âmbito do 

projeto e_Cor, e a entrevista aos profissionais de saúde foi feita através do envio da docu-

mentação relativa ao projeto por e-mail para uma leitura mais atenta e posterior contato 

presencial, sempre que possível. Quando não foi possível o contato presencial, a entre-

vista foi realizada pelo telefone e num dos casos por e-mail. 



149

CARLA SANTOS

“Tudo é disperso, sem sentido.. misturam avisos internos com informação genérica.” (Rui, 52 

anos, utente do SNS) 

“Depois de ver os resultados ficamos preocupados e às vezes não é nada.” (Ana, 24 anos, utente 

do SNS)

“Parece-me um labirinto gigantesco”. (Eunice, 59 anos, utente do SNS)  

“Ainda existe um sentimento de hierarquia muito pesado.” (Raquel, 44 anos, utente do SNS) 

“Vamos fazer um exame e não sabemos porquê.” (Jacinta, 60 anos, utente do SNS) 

“Termos muito técnicos que não sabemos o que querem dizer.” (Albertina, 71 anos, utente do 

SNS)

Decorridas no mesmo local onde foram realizadas as atividades, o objetivo das entre-

vistas não estruturadas foi proporcionar uma conversa informal, mais descontraída e a 

presença do assunto na memória. Procurou-se orientar os utentes para os tópicos mais 

importantes sobre a perceção da informação em saúde, a informação sobre a pró-

pria saúde, o boletim analítico, a compreensão de documentos, a falta de informação 

ou informação inexata, entre outros através de narrativas e experiências pessoais. Os 

utentes do serviço nacional de saúde percepcionam informação em saúde suficiente e 

na sua maioria credível, no entanto pouco estruturada, confusa e inadequada à litera-

cia de grande parte da população. A ansiedade, confusão com a informação, o medo 

de perguntar e a dependência do médico são os sentimentos que mais se evidenciaram. 

Os utentes não compreendem a informação, o que tem como consequência não reco-

nhecerem a informação como sua e não se identificarem com a mensagem. Aguardam 

passivos que o profissional de saúde lhes diga o que fazer, reforçando o sentimento 

hierárquico de que a saúde é o que o médico e as instituições de saúde fornecem. Os 

participantes com maior grau de literacia manifestaram mais confiança e capacidade 

de interpretar a informação, assim como intenção de gerir a sua saúde. No caso dos 

resultados das análises clínicas tinham conhecimento se estavam dentro dos parâmetros 

normais e dispensavam a deslocação ao médico para o confirmar. 

Do outro lado e na perspetiva do técnico de colheita os pacientes têm sempre muitas 

dúvidas, vão fazer os exames e não sabem porquê, desconfiam que estão doentes na 

sequência do pedido de análises do médico, é gerada alguma confusão porque os mé-
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dicos transmitem a informação utilizando muitos termos técnicos, muitas vezes não são 

informados da preparação necessária para o exame, não sabem quanto tempo demoram 

os resultados, e não questionam o médico. No contexto da colheita de sangue sentem-se 

mais à vontade para perguntar aos técnicos de laboratório se podem informar quando 

os resultados estiverem prontos. Uma técnica mencionou um caso de uma paciente que 

lhe perguntou se não a poderia informar se os resultado estavam bem ou não, porque só 

tinha consulta quatro meses depois e não queria ficar tanto tempo na dúvida. O senti-

mento de vulnerabilidade e dependência do profissional de saúde e da instituição está 

ainda muito presente e enraizado.  

 

Figura 23  - Entrevista a médica de Medicina Geral e Familiar (Porto)

“A luta é sempre a mesma, insistir com o que o utente pode fazer por si.” (Dra. Joana, Medicina 

Geral e Familiar)

“Temos pacientes que vêm aqui e pedem um checkup só porque sim” (Dra. Vânia, Medicina 

Geral e Familiar)

“Muitas pessoas chegam e querem que lhes prescreva exames, principalmente RX’s.. muitas 

vezes por falta de conhecimento” (Dra. Vánia, Medicinal Geral e Familiar).

Reforçando o que já foi constatado na revisão da literatura, os médicos concordam que 

o acesso à informação é um direito do utente porque a informação é de cada um (Figura 

23). Reforçam também que há uma vantagem evidente do acesso à informação porque 
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permite o acompanhamento dos resultados mais rapidamente, e caso haja algum valor 

exageradamente significativo o paciente pode recorrer ao seu médico mais rapidamente. 

Informa o paciente sobre o seu estado de saúde, aumentando a literacia no caso de um 

indivíduo interessado e que procure mais informação sobre o assunto e promovendo a 

auto gestão e auto cuidado. No entanto, a questão da auto gestão também é encarada 

como negativa, no caso do paciente ver os resultados e por iniciativa próprio decidir 

fazer um auto diagnóstico. A informação em excesso, sem filtros ou orientações para 

uma correta interpretação pode gerar alarmismo desnecessário a pacientes ansiosos, um 

resultado com um valor fora do intervalo de referência pode criar ainda mais ansiedade 

e recurso ao médico dispensável, quando na realidade não é clinicamente significativo. 

Concluímos fazendo uma síntese entre os três lados deste universo, o do utente, o do 

médico e do técnico de laboratório. Revelando o distanciamento existente com a clas-

se médica, o utente opta por questionar o técnico de laboratório quando vai realizar 

o exame. Questões que o médico com facilidade podia esclarecer, e assim diminuir a 

ansiedade do utente. Os técnicos de laboratório, principalmente num hospital público 

sentem esta apreensão dos utentes porque ficam muitas dúvidas sem resposta. Os médi-

cos consideram que os utentes têm uma postura passiva face ao conhecimento, receiam 

que o acesso à informação sem orientação promova mais ansiedade e alarmismo desne-

cessário, ou por outro lado, e ainda mais perigoso, o auto diagnóstico.  Esta fase do ques-

tionário compreendeu o conceito geral de informação em saúde e na fase de Teste ao 

Conceito apresentámos as conclusões relativamente ao documento de análises clínicas. 

3.2.4 MAPA DE PERSONA

Uma Persona é uma personagem fictícia que tem como objetivo representar um grupo de 

utilizadores que partilham os mesmos objetivos, atitudes e comportamentos na interação 

com determinado produto ou serviço. Apesar de fictícias as Persona são baseadas dire-

tamente em observação e entrevistas de pessoas reais (Ilustração 12) e permitem criar 

espaços de oportunidade para que a inovação se concentre nas suas características para 

o desenvolvimento de conceitos.
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Ilustração 12 - Persona (elaborado pela autora) 

O sistema de saúde está repleto de utilizadores com diferentes características, começan-

do pelas próprias características sociodemográficas até ao motivo de acesso ao serviço 

de saúde e o tempo de contato. As Personas são inúmeras e por isso é fundamental criar 

empatia para permitir representar grupos de pessoas específicos, atribuindo ao design 

competências que lhe permite defender as necessidades dos utentes (Figura 24). Mais 

do que informações sobre o tema procuramos as histórias de vida das pessoas, os com-

portamentos sociais, as exceções à regra e casos extremos. No desenvolvimento deste 

mapa foi gerado uma lista de potenciais utilizadores, com base nos métodos aplicados 

anteriormente e com base nas contribuições da revisão de literatura, e foram considera-

dos os atributos da idade, género, situação profissional, valores e atitudes, motivação e 

emoções.

Figura 24 - Persona Card

A construção das Personas tem como objetivo a elaboração do Mapa de Persona, que con-

siste num instrumento de empatia que permite definir os diferentes tipos de utilizadores 

neste contexto e as suas características. 

A principal que colocamos no centro, que caracterizam a personagem mais relevante; 
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depois as secundárias; seguidas da complementares e por último as negativas. Os mapas 

de personagens permitem organizar e aprofundar a nossa compreensão dos comporta-

mentos das pessoas presentes no contexto e a definir direções para o processo (Ilustração 

13).

 

Ilustração 13 - Mapa de Personas  (elaborado pela autora) 

A criação de Personas, apesar de fictícias refletem uma perspetiva humana, as motivações 

e reações que exibem são reais (Stickdorn e Scheiner, 2010)  e permite aos designers 

defender os interesses dos utilizadores mantendo ativa uma forma de pensar empática e 

centrada no humano. Revelam-se padrões de comportamentos que respondem ao como, 

porque e em que contexto as pessoas interagem com o serviço ou produto, facilitando a 

tomada de decisões informadas no processo de design. 

Com base nesta ferramenta identificamos como utilizadores centrais para os quais a 

investigação se deve dirigir, indivíduos com habilitações académicas baixas, pertencente 

à classe socioeconómica baixa ou média baixa, caracterizado por situação de emprego 

mais precário, normalmente com idade superior a 50 anos. A prevalências de doenças 

crónicas ou da população em risco de desenvolver uma doença crónica habitualmente 

é a população com mais necessidades informacionais e com menos acesso a informação 

credível.  
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3.2.5 MAPA DA JORNADA

Na criação de um serviço de saúde é importante perceber como é o dia-a-dia do utente.

Quais são as suas experiências emocionais? Quais os pontos altos e baixos? Quando

estão desmotivados ou motivados? Inseguros? O estado emocional do utente tem um 

impacto profundo na sua habilidade para usar um serviço. Se ao criar um serviço estas 

condições não forem consideradas, a experiência com o serviço vai levar à frustração, 

desconfiança e a uma fraca probabilidade de adopção ao serviço.

Um Mapa de Jornada (User Journey Map) descreve uma recolha de pontos chave (contato 

entre o utilizador e o serviço) desde o início até ao fim da entrega do serviço, do ponto 

de vista do utilizador (Chasanidu, 2015) Um ponto-chave é definido como um momento 

ou potencial ponto de comunicação ou interação entre o utilizador e o fornecedor do 

serviço (Halvorsrud et al, 2014) e pode ter várias formas, contato pessoal, interação vir-

tual com uma página online ou uma viagem fisíca a um edifício (Stickdorn e Schneider, 

2010) 

Cada vez que uma pessoa interage com um ponto-chave, tem um contato com o serviço, 

o que resulta numa experiência e adiciona algo à relação dessa pessoa com o serviço ou 

fornecedor do serviço (Clatworthy, 2011). 

Mapear e representar os pontos chave do dia-a-dia do utente num esquema claro, como

por exemplo um storyboard muda o centro das atenções do processo para o utilizador e

materializa as emoções por trás de cada ação. Ao criar um mapa (Figura 25) do dia-

-a-dia do utente é possível uma visão holística e gráfica dos vários momentos chave do 

dia, das potenciais experiências, das inseguranças do utente, e a identificação dos fatores 

que levam a classificar a experiência como positiva ou negativa. A percepção de todo o 

processo permite ao design identificar momentos chave, e ao ter acesso aos momentos 

positivos e negativos que identificam oportunidades para a inovação (Tschimmel, 2018).
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Figura 25 - Elaboração Mapa de Jornada (Porto) 

Este método, no qual participaram doze participantes permitiu-nos identificar os mo-

mentos chave do processo de realização das análises clínicas. A tabela seguinte apresenta 

os pontos de interação com a experiência que os utilizadores evidenciam tanto pela 

positiva como pela negativa.  

 

Ilustração 14 - Pontos de interação do Mapa de Jornada (elaborado pela autora) 

Foram identificados momentos que significam uma experiência negativa para os utiliza-

dores, começando pelo fato de ser necessário, na maioria dos casos a privação de ali-

mentos durante determinado tempo, no momento quando se faz o check in na clínica ou 

laboratório, o tempo de espera para o procedimento da colheita, o momento da colheita 

propriamente dito e na recolha de amostras sempre que necessário; finalmente no tem-

po de espera, na leitura e na consulta dos resultados para posterior acompanhamento. 
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Foi possível obter alguns contributos relevantes para esta investigação na identificação 

dos momentos chave. No momento da marcação de consulta para eventual realização 

de exames só está classificado como uma experiência negativa se a causa estiver relacio-

nada com o aparecimento de um sintoma fora do normal, o que irá também influenciar 

a percepção de todo o resto do processo, como a espera pelos resultados e a leitura dos 

mesmos. A falta de privacidade no acolhimento quando os pacientes têm de fornecer ao 

administrativo os seus dados pessoais em voz alta, por vezes em espaços exíguos. O tem-

po de espera para realizar os exames é sempre mencionado pelo desconforto de estar 

ocasionalmente períodos de tempo mais alargados em jejum. A colheita é normalmente 

um momento que, pelo procedimento em si causa ansiedade e medo aos pacientes, mas 

também foi mencionado desconforto pela realização de exames com a porta aberta, 

com outros pacientes a verem;  a falta de experiência do profissional de saúde, e a even-

tual necessidade de recolha de amostras de urina e fezes. Numa fase final do processo de 

realização de análises clínicas, o tempo de espera e a leitura são os maiores causadores 

de ansiedade, sendo que a leitura também pode estar associada a um momento positivo 

quando o utente é saudável, fez as análises por uma questão de rotina e pretende apenas 

a confirmação que está tudo bem com a sua saúde. Nos momentos negativos identifi-

cados foi possível encontrar oportunidades para a inovação. Nos momentos de espera 

pelos resultados, relacionados com a informação, o acesso do utente a mais conhecimen-

to através de estratégias de comunicação sobre o processo das análises poderá contribuir 

para a diminuição ou mesmo eliminação da ansiedade. 

3.2.6 MAPA DE CONTRIBUTOS

O Mapa de Contributos (Insight Map) é uma ferramenta convergente que auxilia a vi-

sualizar os contributos da Observação, Entrevistas e Mapas de Jornadas realizados. É  a 

última ferramenta da fase da Empatia do modelo Evolution 62 (Tschimmel, 2018).  Ma-

peia os comportamentos típicos do utilizadores, as suas opiniões e sentimentos (Figura 

26), mas também o contexto da organização, as forças, fraquezas e riscos do projeto. 
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Figura 26 - Mapa de Contributos (Porto) 

Esta ferramenta permite alcançar uma visão holística dos contributos ao longo desta fase 

e concluir que a força deste projeto reside no entendimento das necessidades dos parti-

cipantes. Ao ouvir e observar os utentes e as suas experiências é possível perceber o que 

sentem e as suas expetativas face ao tema. Os humanos têm necessidades com diferentes 

graus de relevância e Abraham Maslow desenvolveu uma teoria que apresenta numa pi-

râmide, denominada Hierarquia das Necessidades (Ilustração 15) na qual se pode visua-

lizar as necessidades subjacentes do ser humano. Na base da pirâmide encontramos as 

necessidades básicas (respirar, comer, beber e dormir) seguido das necessidades relativas 

à segurança (proteção, segurança financeira, saúde) depois surgem as necessidades rela-

cionadas com o amor/pertença (ter amigos, família, intimidade, sensação de pertença) e 

de estima (ser reconhecido pelo outro, estatuto social, educação, prestígio), e finalmente 

as necessidade de auto atualização (criatividade, espontaneidade, viajar). O ser humano 

tem primeiro de sentir as suas necessidades básicas realizadas antes de preencher outras 

necessidades superiores (Maslow, 1943).  Localizamos as necessidades identificadas nesta 

fase ao nível da segurança e da estima. O adulto saudável, normal e afortunado está 

bastante satisfeito nas suas necessidades relativas à segurança, no entanto o indivíduo 

portador de uma ou mais doenças, e cuja literacia (educação em saúde) seja insuficiente, 

irá encontrar uma série de barreiras que irão contribuir para o aumento de ansiedade, 
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medo, confusão e para a diminuição da sua capacidade de gerir a sua saúde. 

Ilustração 15 - Pirâmide de Maslow “A Hierarquia das Necessidades” (elaborado pela autora)

3.2.7 CONCLUSÃO

Na fase da Empatia é gerado um (re)conhecimento profundo do nosso utilizador e do 

contexto. O importante não são só as características socio-económicas, sociais, habilita-

ções, mas as suas características cognitivas e emocionais, as suas experiências, emoções e 

sentimentos. 

A aplicação das ferramentas de criação de empatia possibilitou a inquirição do utente, 

direcionar os seus contributos para a exteriorização das suas experiências, e concluir 

fazendo uma análise das suas perspetivas de forma a perceber como o design se pode 

dirigir às suas necessidades. 

Numa primeira etapa, de divergência, elaboramos o mapa de intervenientes no processo 

no qual se identificam os participantes, possíveis relações entre eles, sinergias e tensões 

existentes; procedeu-se à observação dos utentes no contexto de leitura do boletim ana-

lítico, o que permitiu conhecer alguns aspetos que normalmente não são exteriorizados 

verbalmente; e as entrevistas (conversas informais) que permitiram perceber o que o 

utente valoriza no contato com o objeto de estudo. 

Na etapa de convergência, desenvolvemos as Personas, identificando os diferentes tipos de 

utilizadores e ilustrando o utilizador central para a nossa investigação; elaboramos um 

Mapa de Jornada (User Journey Map) no qual se expõe os pontos de tensão que clarificam 

a oportunidades para o Design  e finalizámos com o Mapa de Contributos, que através 

de uma visão holística resume os contributos do utilizador mas também da organização 
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e contexto, revelando as forças e fraquezas do projeto.

3.3
Experimentação

A terceira fase do processo é uma fase conceptual e é focada na geração de ideias e na 

experimentação. Os conceitos são combinados para criar hipóteses que depois são vali-

dadas na fase seguinte. Dividimos esta fase em dois momentos, nos quais foram desen-

volvidas tanto técnicas de geração de ideias como de testes:

a) Realização de workshop  de cocriação com a participação de doze pessoas. 

b) Projeto “Saúde e Design” através do acompanhamento do estudo do INSA denomi-

nado e_Cor e no qual participaram cento e vinte e um utentes. 

O workshop funcionou como uma espécie de preparação para o projeto, no entanto 

obtivemos contributos muito significativos. Integrou doze participantes, com as seguintes 

características:

Ilustração 16 - Participantes do Workshop de cocriação (elaborado pela autora) 

A sessão decorreu num espaço disponibilizado para o efeito, ou seja, uma sala de for-

mação constituída por uma mesa em torno da qual os participantes estiveram disposto e 

interagiam entre si durante toda a sessão, conforme a figura 27.
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Figura  27 - Workshop de Cocriação (Gaia) 

O workshop composto por cinco fases (ilustração 17)  decorreu durante sensivelmente três 

horas: 

i) apresentação 

ii) leitura e localização informação do documento/testes de legibilidade

iii) brainwrtiting/sketching  e confrontos semânticos 

iv) organização espacial da informação 

v) avaliação dos resultados finais. 

Após a leitura do documento, os participantes foram questionados sobre quais as atitu-

des a adotar, ou como agir com a informação do resultado do Colesterol Total, como 

por exemplo medidas de prevenção da doença. 

Ilustração 17 - Planificação do workshop (elaborado pela autora)

No projeto “Saúde e Design” desenvolvido com o INSA participaram 121 utentes do 

Serviço Nacional de Saúde com as seguintes características:

Ilustração 18 - Participantes Projeto “Design & Saúde” (elaborado pela autora)
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Desenvolvido em vários centros de saúde do norte de Portugal: Coimbra, Leiria, Porto 

e Maia, o projeto permitiu trabalhar num contexto real do serviço nacional de saúde. 

Correspondente ao que foi realizado no workshop, foi solicitado aos participantes que 

efetuassem tarefas de leitura e interpretação do documento, localização dos valores fora 

do intervalo de referência, quais os procedimentos a adotar face aos valores do Coles-

terol Total fora do intervalo de referência, confronto semântico e organização espacial 

da informação. As tarefas desenvolvidas são apresentadas nos momentos seguintes de 

Brainsketching e Confronto Semântico. 

3.3.1 BRAINSKETCHING

Os elementos de design gráfico nos materiais de saúde englobam diversas disciplinas, 

desde apresentação da mensagem à estética, estilo, qualidade técnica, design tipográfico, 

organização do layout, contraste, reconhecimento cultural, estratégia de publicidade, e 

fotografia e ilustração. A apresentação de ideias e conceitos visualmente favorece a com-

preensão, discussão e comunicação de ideias abstratas ou ambíguas e que são descritas 

por palavras. Ajuda a comunicar as ideias mais rápida e eficazmente (Kumar, 2013, 

Tschimmel, 2018).  O desenho é um processo natural, fluído que pela sua capacidade de 

nos ajudar a perceber a realidade, a interpretar contextos, a pensar, testar e comunicar 

resultados é uma ferramenta imprescindível à criatividade.   

A ferramenta Brainwriting/sketching é uma ferramenta de geração de ideias em grupo, 

crucial para refinar ideias e resolver problemas no desenvolvimento conceptual. Este 

método não necessita de um facilitador, o participante trabalha independentemente. Ba-

seada na criação de soluções centradas no humano, esta sessão foi focada na necessidade 

de compreender a perceção dos participantes associada a determinados conceitos como 

o resultado “bom” e “mau”, o género, a cor e a idade, relacionado com a resultados das 

análises clínicas (Figura 28). Foi solicitado aos participantes para escrever ou desenhar 

nos suportes as ideias que surgiam, sem censura, mesmo as mais evidentes e lógicas 

(Figura 29 e 30). Esta sessão incluiu pessoas com diferentes backgrounds e encorajou à 

construção sobre as ideias uns dos outros. 
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Figura 28 - Workshop: Brainsketching (Gaia)

Figura 29 - Resultados Brainsketching  (Gaia) 

Figura 30 - Resultados Brainsketching  (Gaia) 

Depois da geração de ideias sobre conceitos referentes aos conteúdos do documento, 

conceitos e cores associados ao bom e ao mau resultado, imagem associada ao género 

e às idades, avaliamos os resultados com base na tendência de cada participante para 

determinado conceito. Esta ferramenta só foi aplicada no workshop, e foi importante 

para a compreensão dos conceitos visuais que os participantes associavam aos conceitos 

verbais. 
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3.3.2 CONFRONTO SEMÂNTICO

A partir das ideias e conceitos da primeira tarefa, procedeu-se à comparação e oposição 

dos conceitos que surgiram e de outros que entretanto foram exibidos. O objetivo desta 

técnica é desenvolver novas perspetivas e novas ideias, que complementam o brainwri-

ting/sketching (Figura 31).

Figura 31 - Workshop: Semantic Confrontation  (Gaia) 

Incluímos nesta técnica a apresentação de imagens com várias opções relativas à tipo-

grafia, tamanho da fonte para texto e para os resultados numéricos, e cores, que tinha 

como objetivo perceber qual o tipo de letra e o tamanho que os participantes considera-

vam mais legível (Figura 32 e 33). 
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Figura 32 - Workshop Confronto Semântico: simbologia  (Gaia) 
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Figura 33 - Workshop Semantic Confrontation: tipografia  (Gaia) 

Com base nos resultados desta técnica foi realizado um protótipo, que procurou eli-

minar ou melhorar as dificuldades na leitura do documento e aplicar as respostas dos 

utentes ao nível dos elementos gráficos: tipografia, tamanho, cor, ícones (Figura 34). O 

protótipo irá ser testado na fase de Elaboração, com utentes e profissionais de saúde.
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Figura 34 - Projeto Design & Saúde  (Maia) 

3.3.3 TESTE AO CONCEITO (DOCUMENTO EXISTENTE)

Este método faz parte da fase seguinte Elaboração (Elaboration), no entanto devido à 

natureza desta investigação que trabalha sobre um suporte já existente tornou-se ne-

cessário a realização de testes nesta fase para perceber o desempenho do documento 

existente. O processo de Design Thinking não é um processo estanque, fechado que não 

permita a flexibilidade entre as fases e as técnicas, o valor deste processo é precisamente 

este, a não linearidade e a iteratividade que permitem ajustar as técnicas à necessidades 

da investigação.

Entre o workshop e o projeto “Saúde e Design” desenvolvido com o INSA, mencionados 

no início desta fase analisamos a leitura e interpretação do boletim analítico de cento e 

trinta e três participantes. No workshop foi aplicado um relatório de um laboratório de 

referência no grande Porto, enquanto no projeto com o Instituto Nacional Dr. Ricardo 

Jorge o documento utilizado por eles na apresentação das análises efetuadas. 

No workshop de cocriação e no projeto, foi solicitado aos participantes que executassem 

um conjunto de tarefas de leitura dos relatórios. A primeira verificação foi que todos os 

participantes tiveram de auxiliar a leitura dos resultados com o dedo ou fazer uma linha 

para o olhar não saltar para a linha imediatamente abaixo ou acima inadvertidamente. 

(Figura 35). 
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Figura 35 - Workshop Leitura dos relatórios de Análises (Gaia) 

O teste ao conceito permitiu elucidar o seguinte: no documento utilizado havia três 

resultados que estavam fora dos valores de referência, apenas um participante conseguiu 

identificar os três valores alterados (Figura 36). Apesar de ser uma análise mais conheci-

da, apenas sete participantes identificaram o Colesterol Total como estando alterado, e 

três participantes identificaram valores que estavam dentro do intervalo dos valores de 

referência como estando fora do intervalo (figura ), ou seja, interpretaram resultados que 

estavam normais como estando mal. Dois participantes mencionaram fazer confusão 

com os símbolos de maior “>” e menor “<”, revelando ser uma barreira à correta leitura 

dos resultados. Quando questionados: “o que deverá fazer para prevenir o aumento do 

valor do Colesterol” cinco participantes não mencionaram nada. 

Figura 36 - Workshop Leitura dos Relatórios de Análises  (Gaia) 

Relativamente ao projeto “Saúde e Design” desenvolvido com o INSA, no qual partici-

param cento e vinte e um utentes do SNS, cujas principais características apresentamos 

no quadro 15: 
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Mais de 60% dos utentes assinalaram pelo menos um resultado que se encontrava 

dentro do intervalo dos valores de referência como estando fora do intervalo. Como 

o resultado da Hemoglobina Glicada (HbA1c) não estava no lugar esperado (todos 

os resultados estavam à direita no documento e o resultado da Hemoglobina Glicada 

estava à esquerda), apenas 2% o assinalaram. Dos quatro resultados fora dos valores de 

referência, apenas 49% dos participantes identificaram os quatro. 10% dos participantes 

assinalaram apenas um ou dois resultados fora do intervalo de referência. 

Figura 37 - Resultados do Workshop  (Gaia) 

No documento estava presente o símbolo “*” num dos resultados que não tinha referên-

cia em nenhuma parte do documento (figura 38). Apenas 3% dos participantes o men-

cionaram, assim como sucedeu no workshop. Quase metade dos participantes ficaram 

confusos com os símbolos maior “>” e menor “<”.

Figura 38 - Pormenor do Relatórios de Análises  (Gaia) 

Existe uma imensidão de fatores que influenciam a leitura e correta interpretação da in-

formação constante nos documentos de informação médica, a linguagem, os elementos 

gráficos, a distribuição (organização e hierarquia) da informação, são apenas uma pe-

quena parte. Esta técnica procura explorar e identificar os perfis de dificuldade, que têm 

como referência o desempenho na leitura e descodificação (interpretação) da mensagem, 

perceção dos erros e dificuldades na leitura do boletim analítico, neste documento e em 
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particular o que o INSA utiliza neste projeto. Na fase da elaboração vamos procurar 

responder a estes erros e dificuldades.

3.3.4 CONCLUSÃO

Concluímos a fase da experimentação com o Teste ao Conceito ao documento existente. 

Como referimos, a fase de testes aos conceitos é realizada normalmente na fase seguinte, 

da Elaboração, mas o modelo de Design Thinking pelo seu caráter iterativo e não linear, 

aceita esta mobilidade como parte integrante do processo. Durante os testes foi realizado 

o levantamento das dificuldades de leitura e interpretação dos resultados, os erros pro-

duzidos, a confusão com a simbologia, verificação da inexistência de notas explicativas, 

entre outros. 

No momento de Brainsktching desenvolveu-se um trabalho colaborativo no qual os par-

ticipantes foram expostos a diferentes conceitos relacionados com a leitura do boletim 

analítico. A tarefa consistia em representarem visualmente os conceitos através de de-

senhos. Após esta tarefa, a ferramenta de Confronto Semântico, confrontou os partici-

pantes com as soluções apresentadas na etapa anterior e com diferentes soluções. Nesta 

tarefa os participantes tinham o objetivo de selecionar as opções que mais sentido faziam 

para si.  O resultado desta fase é perceber quais as melhores ideias para elaborar e testar. 

As contribuições recolhidas nesta fase da Experimentação, serão implementadas na fase 

seguinte, da Elaboração. 

3.4
Elaboração

A questão que se pretende responder nesta fase é “Qual o melhor conceito?”. Depois de 

organizadas as ideias é necessário desenvolver e materializar conceitos e experimentá-los.

3.4.1 PROTOTIPAGEM RÁPIDA

O protótipo é uma ferramenta muito importante no projeto porque permite, através do 

desenvolvimento de modelos preliminares, validar as ideias ao longo do projeto, garante 
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a interação com o utente, a avaliação e deteção de possíveis erros e a construção de solu-

ções viáveis. Segundo Manzini & Rizzo (2011) são artefatos com o objetivo de provocar 

ou apoiar as iniciativas do design, facilitadores de experiências e tema de conversa. Esta 

fase traduz a perspetiva do utente através das melhorias das soluções durante a evolu-

ção/avaliação. 

Podem ser desenvolvidos vários protótipos ao longo do processo e pode ter diferentes 

níveis de fidelidade (o que define a proximidade à realidade) e contextualização. 

Com base nas ideias obtidas na fase da experimentação, foi desenhado um protótipo 

que procurou responder às dificuldades encontradas na leitura e interpretação do docu-

mento de análises clínicas antigo (Figura 39). O objetivo do protótipo é tornar as ideias 

tangíveis e reais para a audiência, construir para aprender algo novo sobre o indivíduo 

ou a comunidade, os problemas que enfrentam e como os enfrentam. Os protótipos são 

manifestações visuais e materiais, que pretendem de forma rápida e a baixo custo testar 

os conceitos e ideias concebidas nas fases anteriores, passar do “thinking-to-do” para o 

“doing-to-think” (Brown & Wyatt, 2010). Depois dos contributos, os testes podem ser me-

lhorados e novamente testados, aumentando o valor e com investimento reduzido. 
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Figura 39 - Relatório de Análises Clínicas (modelo antigo) 

 O protótipo desenvolvido (Figura 40) procurou criar uma orientação horizontal crian-

do uma tabela que permite a leitura e diminuindo a probabilidade de erro a leitura, e 

mesmo na eventual transcrição dos resultados para o software clínico. Todos os resulta-

dos estavam a bold. Destacou os valores fora do intervalo de referência através da sombra 

cinza e através da simbologia associada a cada resultado. Se o valor estiver dentro dos 

parâmetros de referência aparece um “visto”, que os participantes identificaram na fase 

anterior como estando associado ao conceito visual de “certo”, se o valor estiver fora 

do intervalo de referência aparece uma “cruz”, conotado com o conceito de “erro” ou 

“errado”. Neste caso em concreto foram eliminados os resultados noutra unidade de 

medida, mantendo a unidade mg/dL ou %. São as unidades mais utilizadas em Portugal 

e porque se verificou que gerava confusão na leitura dos resultados. Foi realçada a natu-

reza da amostra (Sangue, Soro) para não confundir com o nome da análise, e foi incluída 

uma legenda para os símbolos de maior e menor, para o visto e para a cruz. No final foi 
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incluída uma seção com informações gerais sobre o Colesterol e a Diabetes, porque se 

verificou nos testes com o relatório pré-existente, que os participantes sabiam quais os 

comportamentos que deveriam alterar para melhorar os resultados desta análise (cuida-

do com alimentação, caminhar, comer menos gorduras e alimentos processados), mas 

nem todos tinham conhecimento sobre as próprias doenças. 

Figura 40 - Protótipo do Novo Relatório de Análises Clínicas

Após a realização do protótipo foram realizados novos testes de conceito (Concept Test), 

nos quais irá ser testado e analisado. 

3.4.2 TESTE DO CONCEITO (NOVO DOCUMENTO)

Após a realização do protótipo foram realizados os testes para obter contributos e opi-

niões para eventuais revisões do conceito e/ou inspirar novas soluções. Foram realizados 

dois workshops, o primeiro com quatro participantes e o segundo com cinco participantes. 

Durante o workshop foi solicitado aos participantes que realizassem as mesmas tarefas que 
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os participantes realizaram com o relatório pré-existente. Estavam identificados sete va-

lores fora dos intervalos de referência. Todos os participantes identificaram corretamen-

te os valores, apenas um participante ficou com dúvidas em relação a um dos resultados 

(PCR - Proteína C Reativa). Demorou algum tempo a identificar os resultados, o que 

poderá ser justificado com o fato de estar em grupo, ou mesmo porque o valor apesar de 

fora do intervalo de referência não era significativo. 

Figura 41 - Workshop: Teste do Novo Relatório

A correta identificação dos valores foi justificada pela evidência dada aos resultados com 

o sombreado e com adoção do símbolo da “cruz” na frente do valor de referência quan-

do estava fora do intervalo ou um “visto” quando se encontrava dentro do intervalo. 

Quase todos os participantes consideram a informação no final (figura 41) dos resultados 

relevante, no entanto revelaram receio da possibilidade de gerar confusão. Foram co-

locadas algumas questões como: “A informação é referente a quê? Aos meus resultados 

em concreto? É uma informação geral? Aparece quando? Sempre ou quando os valores 

estão fora do intervalo de referência? (E nesse caso surgiriam notas sobre as outras aná-

lises, também estão fora dos valores de referência)”. Uma participante discordou com 

a informação sobre a doença, considera que o foco deviam ser as sugestões relativas à 

prevenção da doença e promoção da doença, e não sobre a doença. Outro participante 

manifestou algum receio, pelo fato de poder induzir o paciente em erro. Ao ver as infor-

mações, o utente poderia pensar que não seria necessário recorrer ao médico, porque 

bastava seguir as recomendações do relatório. 

Os testes realizados com os médicos permitiram contributos enriquecedores que con-
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duziram a novas direções para o processo. As preocupações dos médicos com o acesso 

à informação, que verificamos na revisão bibliográfica vão ao encontro dos resultados 

das entrevistas (Figura 42). Salientam a importância do acesso à informação, mas com 

alguma prudência, primeiro pela existência de informação mais sensível, e que poderia 

aumentar a confusão e ansiedade do paciente, segundo pelo receio da possibilidade do 

paciente se autodiagnosticar.

 

Figura 42 - Teste: Protótipo do novo Relatório de Análises Clínicas

O valor da Hemoglobina Glicada (HbA1c) é apresentado no novo protótipo na unidade 

de medida mmol/mol, o normal é estar em percentagem. Foi sugerido logo essa altera-

ção porque o expectável é o valor estar em percentagem e pode criar confusão ao utente 

e ao médico. 

A natureza da amostra (Sangue e Soro) foram consideradas desnecessárias para a avalia-

ção dos resultados. Nesta fase seria importante o contributo dos laboratórios para com-

preender se existem diferenças na leitura e interpretação da informação, com a menção 

à natureza da amostra e sem essa menção. 

Ao contrário dos utentes, e do que é expectável, os médicos apontam algumas dúvidas 

relativamente aos valores de referência estarem presentes nos resultados. Não obstante 

contribuírem para o paciente identificar um valor muito fora do intervalo e agir rapida-

mente, há preocupações. A realização de um diagnóstico clínico com base nos resultados 

está correlacionada com uma série de fatores como a idade, o género, se o paciente sofre 

de alguma patologia, se toma medicação, entre outros. E os valores de referência apre-

sentados no boletim analítico são os considerados para a chamada população normal. 

Como exemplo, um paciente com 80 anos e com Diabetes tipo 2 há 30 anos, e que nor-
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malmente apresente valores da HbA1c = 10%, e na análise tem HbA1c =8,5%, (quan-

do valor referência “normal” é 4-6%) clinicamente o resultado é ótimo, apesar de estar 

fora do intervalo de referência. Este paciente não tem os mesmos valores de referência 

de um paciente de 40 anos que não tenha nenhuma doença crónica, e se observar uma 

“cruz” no resultado a sensação de estar errado e a ansiedade vão aumentar. Ao verificar 

os resultados, um paciente cujos valores de referência sejam diferentes dos valores con-

siderados “normais”, além de uma barreira adicional na correta leitura e interpretação 

dos resultados, vai experienciar um sentimento negativo, porque existe sempre tendên-

cia a ver os resultados por comparação com os valores referência. Foi proposto colocar 

uma nota a informar que os pacientes que os valores de referência são os valores para a 

chamada população normal e que existem condicionantes que vão alterar os resultados, 

e que um valor fora do intervalo não é sempre um mau resultado. 

O fato de apresentar os resultados fora do intervalo de referência com o símbolo de uma 

cruz à frente foi considerado desnecessário e potenciador de mais ansiedade nos utentes 

que até têm valor fora dos valores de referência, mas que não é clinicamente significati-

vo.  Segundo uma médica, existe bastante dificuldade em demonstrar a alguns pacien-

tes que está tudo bem quando eles estão a ver que um dos resultados não está dentro 

dos valores de referência. Chegam a duvidar do médico. A representação do resultado 

através da adoção do símbolo da “cruz” ainda potenciaria mais interpretações erradas 

(Figura 43). Apesar da perspetiva dos utentes relativamente à simbologia ser positiva 

e ter contribuído para a correta identificação dos resultados, na perspetiva da classe 

médica não é benéfico, justificado devido ao fato de não ser possível colocar estes sím-

bolos em todas as análises. Neste caso, da amostra apresentada os resultados eram todos 

numéricos. E quando não são? Quando o resultado é positivo ou negativo, reativo ou 

não reativo? Que símbolo se colocaria? E quando o positivo pode ser um resultado bom 

ou mau?. 

Na impossibilidade de não poder personalizar os valores de referência para casa pa-

cieente, considerando o seu historial clínico e todos os fatores que influenciam os re-

sultados, devem sempre ser interpretados pelo médico. O médico quando está a ler os 

resultados em contexto de consulta juntamente com o paciente, normalmente faz um 

círculo à volta dos resultados que quer destacar e para os quais quer chamar a atenção 

do paciente. Foi sugerido deixar o espaço em frente aos resultados em branco, para ser o 
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médico, juntamente com o paciente, a fazer a leitura e interpretação, e caso o resultado 

seja clinicamente relevante, aí sim coloca um símbolo, a cruz (errado ou menos bom) 

para destacar ou chamar a atenção do valor que deve ser melhorado ou um visto (certo) 

quando o resultado é muito bom, ou melhorou bastante em comparação ao anterior, e 

nesse caso deve existir um reforço positivo.

Foi registada uma recomendação de assinalar a bold apenas os resultados fora do interva-

lo de referência, porque é o expectável. 

Figura43 - Símbolos Novo Relatório Análises Clínicas

Todos os médicos revelaram dificuldades na leitura e transcrição dos resultados do papel 

para o programa  informático normalmente o SClinico28 (Figura 44), um dos mais utili-

zados em Portugal. Muitos laboratórios não apresentam os resultados pela ordem com 

que foram pedidos, nem pela ordem que aparece no software, o que faz com que para 

transcrever os resultados têm de andar a saltar de um lado para outro na janela do pro-

grama que é bastante reduzida. Isto traduz-se em perda de tempo e aumento da proba-

bilidade de erro. Relativamente à tabela apresentada com os resultados foi considerada 

pelos participantes muito funcional, e capaz de reduzir drasticamente a probabilidade 

de erro na leitura e transcrição dos resultados para o software clínico. Os resultados 

foram considerados mais legíveis e claros. 

28 Software Clínico utilizado pelo Serviço nacional de Saúde
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Figura 44 - Software Clínico SClinico 

Tendo em conta que cada vez mais os pacientes têm acesso à sua informação clínica, os 

médicos consideram fundamental incluir uma nota no relatório que relembre ao pa-

ciente que “O acesso a estas informações não substituem a consulta médica.” ou “Para 

interpretar corretamente os seus resultados consulte sempre o seu médico”. Apesar de 

parecer óbvio, esta informação é muito importante. Repetidamente, os pacientes não se 

dirigem ao médico ou não enviam as análises para o médico as analisar porque já leram 

e consideram que está tudo bem, ou como comprovamos nas entrevistas, pesquisam na 

internet ou recorrem a um familiar ou amigo para uma opinião. 

Neste caso concreto, do relatório de análises utilizado pelo INSA, não apresentava o 

histórico de resultados. Os médicos e pacientes manifestaram a importância do acesso a 

essa informação, salientando que é mais importante a apresentação, no documento, do 

histórico do que os valores de referência. Por exemplo um paciente que tenha uma alte-

ração muito significativo de valores mesmo que ainda estejam dentro dos parâmetros de 

referência pode ser significativo em termos clínicos e precisar de vigilância. Foi proposto 

por um médico a colocação de setas quando houvesse variação dos valores relativamen-

te ao histórico, em substituição dos símbolos utilizados.

 

Foram acrescentadas ao relatório breves notas informativas sobre a Diabetes e o Coles-

terol, por serem das doenças mais comuns em Portugal juntamente com a Hipertensão, 

mas também das mais preveníveis, e de sugestões de comportamentos saudáveis de 

caráter preventivo. Estas notas não estavam relacionadas com os resultados, tinham um 

caráter meramente elucidativo e pretendiam acrescentar valor à informação. No caso 

das sugestões, tinha como objetivo reforçar a ideia de que há comportamentos simples e 
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facilmente transponíveis para o dia-a-dia que podem revelar-se muito benéficos para a 

saúde em geral e para estas doenças em específico.

Do mesmo modo, estas informações foram consideradas importantes, no entanto a 

linguagem deve ser adequada ao utente e ser sempre coordenada com o médico. Foi 

referida a vantagem do aumento do conhecimento do paciente sobre o tema evitando 

a sensação falta de instrução quando o médico está a conversar com o paciente, evitar 

perguntas sobre a doença na consulta e assim poupar tempo para outras coisas, e pelo 

fato de poder funcionar como uma dupla validação para o utente da informação que o 

médico transmite (em relação a pacientes mais cépticos, assim é o médico e o laborató-

rio que reforçam a mesma ideia, tornando-a mais credível). Como desvantagens foi as-

sinalada a possibilidade do paciente se autodiagnosticar e não recorrer ao médico, fazer 

confusão e/ou gerar uma sensação de doença causando mais alarmismo, ou do paciente 

acreditar que tem aquelas doenças e recorrer ao médico desnecessariamente. 

Relativamente à possibilidade das informações “Sabia que..” serem colocadas sempre 

que um valor esteja fora dos parâmetros, contesta-se o caso de um doente crónico ser 

sujeito sempre à mesma informação e  tornar este conteúdo repetitivo e excessivo, e o 

paciente deixa de o “ver”. Recomendaram a colocação de links para sites com informa-

ção fidedigna como forma de ultrapassar essa barreira e também para não ser necessá-

rio mais gasto de papel (apesar desta questão não se verificar quando os resultados são 

enviados por e-mail ou acedidos no portal de saúde). 

Uma das médicas entrevistadas manifestou existir necessidade da introdução de notas 

explicativas nos exames laboratoriais em determinados grupos populacionais, como 

por exemplo as grávidas. Na gravidez são realizados exames específicos que têm como 

objetivo avaliar a imunização para a Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus ou 

possíveis infeções que possam ocorrer. Os resultados de algumas análises não são numé-

ricos, podem ser positivos ou negativos, reativo ou não reativo, e grande parte das vezes 

as grávidas ficam na dúvida se o resultado é bom ou não. Existe também outra lacuna 

relativamente à informação sobre os cuidados com a alimentação na grávida, por exem-

plo quando não é imune à toxoplasmose. Apesar de ser fornecida documentação com 

as medidas de prevenção primária da toxoplasmose, não é suficiente e muitas vezes as 

dúvidas permanecem.
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As duas fases seguintes do processo de Design Thinking, a Exposição e Extensão não 

foram aplicadas, no entanto, introduzimos um breve sumário dos objetivos e característi-

cas, tendo em consideração que faz parte das recomendações futuras. 

De forma resumida podemos constatar com esta fase, que o envolvimento dos utilizado-

res do documento de análises clínicas na elaboração de protótipos e realização de testes 

é uma forma de acrescentar valor ao processo. Perceber que as suposições ou ideias 

pré-concebidas estão erradas e a descoberta de novas oportunidades para a inovação 

surgem e servem de base para o avanço do processo. 

3.4.3 CONCLUSÃO

A fase de Elaboração contou apenas com um momento de divergência e um de conver-

gência: o desenvolvimento de um protótipo e os respetivos testes ao conceito. 

Eliminados os erros e dificuldades identificados na fase anterior e desenvolvido o pro-

tótipo com um nível de fidelidade o mais aproximado possível ao real, foram realizados 

os testes a utentes do serviço de saúde e a profissionais de saúde, médicos e técnicos de 

análises clínicas. Procurou-se facilitar um contexto o mais informal possível para não 

influenciar resultados e permitir que os participantes não sentissem como um momento 

de avaliação. Os testes aos utentes foram realizados no formato de dois workshops, e aos 

profissionais de saúde em contexto de consultório (presencial ou via telefone e e-mail). 

Nesta fase foi possível apurar a relevância do contributo de ambos os intervenientes no 

processo de design dos documentos de informação médica. Apurámos que existem in-

consistências entre o que o utente e o profissional de saúde consideram ser uma solução 

que responda às necessidades identificadas. Apesar dos utentes apreciarem o acesso à 

informação sobre a sua própria saúde, a interpretação da mesma apresenta muitos erros 

originado pela forma como são apresentados. 

Os símbolos para identificar os resultados que estão dentro dos parâmetros de referência  

e os que estão fora dos parâmetros de referência foram muito bem aceites pelos utentes, 

permitiram uma rápida e eficaz identificação dos valores e perceção da urgência da ne-

cessidade de acompanhamento, reduzindo os erros para quase inexistentes. No entanto, 

a opinião dos médicos vai no sentido oposto. Consideram a apresentação dos resultados 
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como ineficazes, justificado pelo fato dos resultados serem ambíguos e existirem muitos 

fatores que condicionam a leitura dos mesmos, como a idade, o géneros, a existência de 

uma doença crónica, entre outros. 

Desta interseção entre utentes e profissionais de saúde resultaram também contribuições 

latentes até então, e que podem promover o acompanhamento dos resultados por parte 

dos utentes como a colocação de uma zona para preencher em contexto de consulta, 

colaborativamente, entre o utente e o seu médico com espaço para colocar o resultado 

como “certo” ou “errado” ou apenas como sendo necessária vigilância. Esta solução 

promove o envolvimento do utente, a colaboração entre ambos dando uma “voz” ao 

utente.    

Relativamente à inclusão de notas informativas e sugestões nos relatórios, e apesar de 

relevantes para o aumento da literacia em saúde, os médicos manifestaram algum receio 

que as mesmas promovessem o auto diagnóstico. Por isso sugeriram também a coloca-

ção de uma nota que deverá ser incluída sempre nos documentos e que esclareça o uten-

te que “o acesso às informações (resultados) não invalida a necessidade de uma consulta 

médica”. 

Além destes resultados foi possível reconhecer dificuldades por parte dos profissionais de 

saúde, na transposição dos resultados para o programa de gestão de saúde. Este foi um 

dos problemas identificados que não se estava à procura. 

Concluímos esta fase com a evidência do benefício da aplicação da ferramentas de co-

criação no desenvolvimento de documentos de informação centrados no humano, e na 

necessidade da realização de novos protótipos e novos testes. 

3.5
Exposição

A fase de exposição procura responder à questão “como apresentamos o novo concei-

to”? Envolve a disseminação do processo e resultado da investigação e é caracterizada 

pela aplicação de técnicas que ajudam a comunicar o conceito desenvolvido. O objetivo 

principal desta fase é que os potenciais “clientes” percebam de uma forma intuitiva o 
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conceito apresentado. As técnicas aplicadas são o Storyteling, o Storyboarding, a Visualiza-

ção do Conceito (Concept Visualization), a Declaração Visual (Vision Statement), o Protótipo 

da Solução (Concept Test) e o Suporte de Apresentação (Presentation Support). 

O storytelling envolve a descrição oral acompanhada com suportes visuais como fotogra-

fias, storyboards para uma comunicação mais emocional e mais atrativa. Pretende-se 

revelar a essência do nosso conceito, como funciona e qual o valor de acrescenta de uma 

forma apelativa. 

O Storyboarding pode ser usado sempre que existe uma sequência de interações entre 

diferentes agentes que tem de ser explicada de uma forma compreensiva. Esta ferramen-

ta é útil em várias fases, na Empatia e Exploração, mas tem grande valor na Exposição 

por ser um suporte visual da Storytelling. Executa-se realizando desenhos ou ilustrações da 

sequência para aumentar o vínculo com a audiência, mostrando os passos do processo e 

as relações entre eles. 

A Visualização de Conceito (Concept Visualization) permite comunicar visualmente o con-

ceito ainda abstrato. Pode ser feito através de um desenho, ilustração, esboço, fotomon-

tagem, garantido que a proposta traduz significado para a audiência. 

Para descrever o resultado do projeto de uma forma verbal-visual utilizamos a Decla-

ração Visual (Vision Statement). Ajuda a organizar a informação e a criar uma visão geral 

dos resultados do projeto. Tem especial interesse para comunicar conceitos mais comple-

xos, e permite um entendimento claro do novo valor do projeto principalmente a outros 

intervenientes no processo. 

DECLARAÇÃO VISUAL 

TÍTULO

A adoção de uma abordagem colaborativa do Design Thinking contribui para a com-

preensão e eficácia da informação em saúde através da construção de mensagens centra-

das no humano. 

O Protótipo é a materialização à escala real do conceito ou solução, e permite a intera-

ção dos utilizadores com o produto ou serviço. Nesta investigação essa interação já foi 

concretizada através do Concept Test. O objetivo é conceber um protótipo que simule a 
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aparência estética e a funcionalidade, e que contribua para a solução final.

O Suporte de Apresentação (Presentation Support) é uma síntese dos resultados do pro-

jeto de inovação e compreende os seguintes tópicos: Intenção (qual a necessidade não 

atendida a que nos dirigimos), o Novo Valor (se o conceito é novo para a empresa, país, 

mundo), o Grupo-Alvo (como é que o novo conceito pode melhorar a relação entre a 

organização, os parceiros e os utilizadores finais) e os Riscos (quais os riscos e custos da 

fase implementação). 
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3.6
Extensão

Finalmente a fase de extensão (Extension), que pretende responder à questão “como 

implementar a solução?”. É composta por seis ferramentas: Mapa de Implementação 

(Implementation Map), Mapa de Direção (Roadmap), Matriz de Especialista, (Expertise Ma-

trix), Plano de Ação (Action Plan), Questionário (Questionnaire),  Mapa de Feedbak (Feedback 

Map). Depois do conceito ser aceite tem de ser implementado e melhorado de forma a 

crescer. O Mapa de Implementação é uma ferramenta para explorar a estratégia e de-

safios na fase da Extensão do projeto. É uma representação radial, semelhante ao Mind 

Map, dos elementos relevantes e da visualização das ligações entre eles promovendo a 

implementação das novas soluções mais eficiente. Ajuda a identificar recursos humanos, 

tecnológicos, material e recursos financeiros. 

O Roadmap ou Mapa de direção é uma alternativa mais avançada ao Mapa de Imple-

mentação, mais focado nas futuras direções estratégicas do projeto, permitindo a visuali-

zação numa linha temporal a curto, médio e longo-prazo. 

A Expertise Matrix ajuda a identificar as competências necessárias para a implementação 

do projeto de inovação. São criados dois eixos. No eixo vertical são colocadas as inicia-

tivas e ações, e no eixo horizontal as competências necessárias para a cada uma delas. 

Na interseção de cada um deles faz-se uma descrição das competências necessárias. O 

Plano de Ação (Action Plan) é também uma matriz que vai facilitar a execução do Mapa 

de Implementação e de Direção (Roadmap), numa perspetiva a curto-prazo. 

Com o Questionário conseguimos contributos para melhorar um serviço ou produto 

recentemente implementado. Normalmente é mais quantitativo do que qualitativo, o 

que não quer dizer que não se coloque algumas questões abertas. Tendo em considera-

ção que testar, obter contributos e melhorar uma solução é um processo contínuo, no 

final desta fase existe o Feedback Map, que é aplicado depois da implementação e é um 

mapa importante para assinalar as críticas (positivas e negativas) ao projeto. Deste modo 

é possível realizar uma representação visual de todos os contributos. 
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4
Sumário

Na primeira parte deste capítulo (Ponto Um e Dois) contextualizamos e balizamos a 

natureza e dinâmicas associadas ao projeto de investigação - a literacia em saúde. Identi-

ficamos no contexto atual os fatores que definem o problema, a complexidade do siste-

ma, a interação entre os intervenientes e as fronteiras quase inexistentes entre as áreas 

envolventes ao tema. Tendo em conta as características do problema, constatamos a 

necessidade de uma visão holística e integradora na abordagem ao tema, o foco tem de 

estar no processo e não no problema nem na solução. É no processo que se manifestam 

as forças e as fraquezas de um projeto de inovação social, que se identificam oportunida-

des e se reconhece pressupostos desajustados. 

Continuamos conferindo a legalidade de um abordagem inovadora na procura de 

soluções para combater as necessidades sociais e capacitar as pessoas. Identificamos o 

Design Thinking como o recurso para a inovação pelo seu carcáter holístico com foco 

no processo e nos intervenientes. De acordo com a passagem pelos modelos de Design 

Thinking e de uma breve descrição das suas principais características, verificamos que 

todos os modelos possuem diferentes fases operacionalizando e ajustando o processo, 

têm um caráter iterativo e não linear. Ajustam-se ao problema. Com esta análise identi-

ficamos o modelo de Design Thinking “Evolution 62” para desenvolvimento do processo. 

A partir daqui, e utilizando as diferentes fases do processo E62 passamos à fase de de-

senvolvimento do projeto (Ponto Três). A primeira fase - Emergência, permitiu-nos uma 

imersão no tema promovendo o conhecimento do contexto e enquadrando as áreas en-

volventes ao tema principal, facilitando a identificação de uma oportunidade, e abrindo 

caminho para o avanço. As características do contexto atual, da mudança do paradigma 

de utente passivo para utente ativo, da economia do conhecimento para a economia 

humana, na qual se valoriza o indivíduo, as suas emoções, experiências, desejos e preo-

cupações, contribuem para uma necessidade crescente de envolver o cidadão contínua 

e profundamente na construção de uma visão da saúde como um recurso e não como 

uma finalidade. A relação entre utilizadores da informação e a construção do conheci-

mento em saúde incorpora a oportunidade para a inovação através de uma abordagem
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colaborativa.

É na fase da Empatia que se conhece o contexto e o utilizador, quem tem a capacidade 

de influenciar e de ser influenciado pelo processo. O objetivo prende-se com a definição 

dos protagonistas principais da ação, o entendimento profundo dos seus comportamen-

tos, emoções, desejos e preocupações, através das ferramentas  de colaboração. A obser-

vação, entrevistas, a definição da Persona conduziu à manifestação de alguns princípios 

orientadores de ação, verificámos que as principais preocupações do utente no acesso 

à informação em saúde são resultantes da falta de conhecimento, a vulnerabilidade da 

espera pela informação, a ansiedade do que desconhecem e não controlam, o embaraço 

causado pela dúvida. 

Após a definição do utilizador típico, na fase da Experimentação e através de métodos 

colaborativos, são desenvolvidos conceitos e ideias. Considerando que já existia um 

documento sobre o qual se iria trabalhar foram conduzidos testes de leitura e legibili-

dade para fazer o levantamento das dificuldades na leitura e interpretação da informa-

ção. Foram identificados vários momentos que podem constituir oportunidades para a 

inovação. Perante o resultado desses momentos resultou a elaboração de um protótipo 

que procurou eliminar ou reduzir os sintomas provenientes das dificuldades encontra-

das, com vista a encontrar o melhor conceito. O Teste do Conceito realizado com o 

protótipo detetou problemas e permitiu identificar outras oportunidades até então não 

reveladas. 

As duas últimas fases de Exposição e Extensão foram abordadas no sentido do conhe-

cimento da sua existência e das suas diferentes ferramentas, e que orientam futuras 

ações, mas não foram aprofundadas no contexto desta investigação, pelos motivos que 

apresentamos no capítulo seguinte nas Perspetivas Futuras. Referem-se à forma como 

apresentamos o novo conceito definido na fase anterior permitindo que os potenciais 

utilizadores ou clientes entendam o conceito de forma intuitiva, e a forma como o 

implementamos. Durante estas duas fases, primeiro é concebido um protótipo que 

simule a aparência real do objeto de estudo e que permita a interação dos utilizadores e 

posterior entendimento do novo valor do projeto para os intervenientes, a confirmação 

da intenção, ou seja qual a necessidade não atendida a que nos dirigimos e os riscos da 

implementação. De seguida na fase da Extensão identificam-se os elementos relevantes 

e a relação entre eles, definem-se as competências e a ações necessárias para a imple-
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mentação com o objetivo de a tornar mais eficaz e eficiente. 

Salientamos que, em resultado dos contributos das ferramentas da fase de Elaboração 

verifica-se a necessário de iterar e reformular o conceito para responder às necessidades 

reais de uma forma ainda mais focalizada e detalhada.
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CONCLUSÕES E INVESTIGAÇÕES FUTURAS

1
CONCLUSÕES

Once you learn to read, you will be forever free Frederick Douglass

O processo de design centrado no utilizador, pelo seu caráter analítico e social, é uma 

poderosa ferramenta para abordar os problemas complexos da atual sociedade: excesso 

de informação, diminuição da capacidade de assimilar e atuar sobre a mesma, a existên-

cia de diferentes necessidades informacionais, as desigualdades no acesso à informação 

e na sua compreensão, e mais recente a velocidade dos acontecimentos causados pela 

pandemia provocada pelo novo coronavírus. Procuramos demonstrar que a aplicação 

da forma de pensar do design e dos designers aos problemas traduz-se em soluções mais 

eficazes e integradoras. 

O objetivo da literacia em saúde consiste em dotar o cidadão de competências que lhe 

permitam uma melhor gestão da sua própria saúde. A prevenção da doença e a promo-

ção da saúde tem como finalidade reduzir o recurso aos serviços de saúde e a economia 
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de gastos desnecessários. Para que o aumento da literacia ocorra o cidadão tem de com-

preender e usar a informação que o envolve. 

A abordagem inovadora desta investigação identificada como pioniera e inédita na arti-

culação entre os diferentes intervenientes a nível nacional, resultou de uma abordagem 

metodológia do Design Thinking e das ferramentas de cocriação ao objeto de estudo 

que permitiu a ampliação do modelo colaborativo e a criação de um guia para adaptar 

o processo de design à saúde. Que sendo neste projeto a resolução de um problema sim-

ples pode ser alargado a outros mais complexos.

A construção de conhecimento aplica-se a fatos ou ideias adquiridos pelo estudo, inves-

tigação e observação, mas principalmente pela experiência e vivência com o objeto de 

estudo. Esta investigação ao incluir o utente no processo, impulsionou a interação com o 

tema durante todas as fases do processo, e concebeu um espaço para a reflexão e cons-

trução de conhecimento.

O cruzamento entre a revisão da literatura, o estudo de caso e o trabalho prático per-

mitiu perceber a relação do utente com a informação, a sua recetividade e grau de 

envolvimento possível dependendo do contexto e circunstâncias, para a construção de 

mensagens eficazes com as quais o utente se identifique e interesse, evitando a rejeição 

da informação. 

Mostramos que a aplicação das ferramentas colaborativas de codesign é eficaz na identi-

ficação de erros e dificuldades na leitura da informação, e que a produção de conceitos 

que tornam o conhecimento implícito em material tangível, corporalizado em protóti-

pos permitem o reconhecimento de outras barreiras à interpretação da informação, até 

então subjacentes. 

Anunciamos que o design é agregador, funcionando como um eixo central ao integrar 

e associar o contributo de diferentes áreas e de diferentes intervenientes, no caso des-

ta investigação o Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, os utentes e os profissionais de 

saúde, criando sinergias a favor do desenvolvimento de soluções mais completas. Ou 

seja, a abordagem metodológica do Design Thinking facilita a criação de um diálogo 

entre as partes, articulando as unidades e permitindo a interseção de conhecimentos que 

resultam em soluções transversais e enriquecedores, materializadas pela identificação e 

redução de erros na leitura do documento, no levantamento de patologias implícitas, na 

possibilidade da realização de testes rápidos e a baixo custo aos conceitos desenvolvidos 



190

CONTRIBUTO DO DESIGN NO AUMENTO DA LITERACIA EM SAÚDE

e iteração das fases do processo. Com isto demonstramos que o processo de design trans-

forma as experiências e narrativas em material tangível e transferíveis para conhecimen-

to, sobre o qual se pode agir no dia-a-dia, o que tem como consequência o aumento da 

literacia em saúde.

Nem sempre o investimento financeiro, as tecnologias, a criação de grandes estruturas 

são a solução para grandes problemas. Às vezes a resposta reside na mudança do sistema 

de abordagem aos problemas. 

Se considerássemos apenas uma parte do contexto do tema, se evocássemos apenas 

parte dos intervenientes, a resposta iria ser fragmentada, previsível e limitada. Não existe 

outra forma de fazer exceto adotando um processo colaborativo, desde o início do pro-

cesso que oferece uma oportunidade real para a mudança. 

O processo adotado a esta investigação foi o Design Thinking, pelos motivos que já enu-

meramos anteriormente. No entanto, a ferramenta de cocriação mereceu um destaque 

especial devido aos contributos na elaboração do projeto, que sendo a resolução de um 

problema simples, serviu de modelo para num futuro trabalho, para aplicação a projetos 

mais complexos. Pelo seu caráter integrador a cocriação disponibiliza o meio e permite 

colocar os intervenientes-chave no centro do processo, capturar as experiências da vida 

real, e transmitir uma forte sensação de propriedade que se traduz num legado válido.
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2
Limitações 

As limitações do projeto estão inerentes à extensão do contexto do objeto de estudo. O 

panorama que revela as oportunidades também é o palco para as dificuldades e obstácu-

los. 

A primeira grande dificuldade que surgiu foi a amplitude do tema de investigação, a Li-

teracia em Saúde. A Literacia em Saúde é um tema complexo que está rodeado de mui-

tas outras áreas que estendem a sua influencia e também são influenciadas pelo objeto 

de investigação: o documento de informação médica. Este fato torna a delimitação do 

território de intervenção um processo muito obscuro. Neste sentido, o desenvolvimento 

de um projeto na área do design sem o contributo e as sinergias de todas as áreas envol-

ventes apresenta limitações que se refletem também no resultado final. O que é consi-

derado um bom resultado final (uma boa performance no caso de serviços)  varia entre 

o largo número de stakeholders, o que faz com que a definição dos objetivos de design 

se torne uma tarefa complexa, estamos perante envolvidos com diferentes perspetivas, 

motivações e muitas vezes com conflitos de interesses no tema. 

O acesso a algumas entidades também se revelou infrutífero, com contatos realizados 

que não foram respondidos, o que limitou o alcance da investigação. 

Quando estamos a trabalhar para um público-alvo é importante segmentar e definir um 

perfil de utilizador para o qual a solução se destina. O público alvo desta investigação 

são os utentes do Serviços Nacional de Saúde, ou seja, o cidadão em geral. A heteroge-

neidade do nosso “público” torna impossível a definição de um perfil, por isso procurá-

mos encontrar as pessoas nos limites, as que mais dificuldade têm em ler e interpretar 

a informação em saúde. Ao pensar para as pessoas com mais dificuldades estamos a 

trabalhar para as pessoas que mais precisam. 

As características que são relevantes para a criação de empatia com o utilizador estão 

relacionadas com os comportamentos e isso é algo abstrato e difícil de prever. Perceber 

as emoções, experiências, preocupações, objetivos das pessoas é uma tarefa que obriga a 

uma mente aberta, e livre de preconceitos e ideias pré-concebidas, o que nem sempre é 

fácil de pôr em prática. 

O levantamento das características comportamentais e emocionais das pessoas, é mais 
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significativo quando podemos fazê-lo em contexto real, o que nem sempre é possível. A 

necessidade de criação de espaços de colaboração é um critério também ele ser limita-

dor dos resultados. 

A validação de um processo de investigação é concretizada através da medição do 

impacto do mesmo na sociedade. Neste caso, a avaliação do impacto de iniciativas 

relacionadas com o contributo do design no aumento da Literacia em Saúde ainda não 

está muito desenvolvida, e não é facilmente mensurável. A ausência desta validação tem 

implicações ao nível da aceitação do processo pelos diferentes stakeholders. 

Concluímos, com a noção que a fraca adoção a este processo de investigação está muitas 

vezes relacionado também com o medo de falhar, pela característica de não-linearidade 

do processo que apesar de torná-lo mais flexível também o torna mais desafiador, como 

a possibilidade de ampliação da extensão do projeto no tempo, o que se pode significar 

uma redução de energia criativa.

No entanto, o Design Thinking vê nos desafios a oportunidade para a inovação, revela-

dor do seu caráter otimista. 
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3
Perspetivas Futuras

Começamos a apresentação das perspetivas futuras com o final das limitações e dificul-

dades que identificamos no ponto anterior. Ao olhar para os desafios com uma nova 

abordagem, é possível identificar oportunidades para o futuro.  É necessário mudar o 

sistema de abordagem aos problemas, não olhando para o problema nem para a solu-

ção, mas sim para o processo e o caminho para novas realidades. 

As principais oportunidades que identificámos neste percurso são intrínsecas às limita-

ções. É necessário desenvolver estratégias que permitam o envolvimento dos interve-

nientes principais no processo, o que implica também o envolvimento e adaptação dos 

órgãos decisores.

Ficamos com a noção que ainda ficou muito por fazer, e a continuidade desta inves-

tigação, a sua implementação e extensão poderão abrir novos horizontes férteis para 

o processo. Com vista a validar o processo de investigação em design colaborativo e 

intersetorial, é fundamental definir estratégias de medição do impacto (instrumentos de 

avaliação) destes métodos na saúde, continuando a desenvolver ações locais de design 

centrado no humano. E a área da saúde é um território ilimitado de oportunidades, o 

que permite ampliar o método para outras situações além do design de informação do 

boletim analítico. 

Os resultados dos testes ao protótipo concebido, demonstraram a necessidade da realiza-

ção de novos protótipos para ser testados e avaliados com os contributos conseguidos.

Finalizamos com uma ambição, a criação de um processo de investigação em design 

de informação vocacionado para a saúde que permita a adoção destas estratégias de 

forma contínua e mais aprofundada, nomeadamente no desenvolvimento do design da 

informação médica nos registos de saúde eletrónicos e criação de materiais educacionais 

eficazes na redução das barreiras à literacia. 

Face aos mais recentes acontecimentos relacionados com a doença Covid 19, deixamos 

uma nota sobre o impacto direto que sentimos e as limitações que criou ao projeto.  No 

início do corrente ano, foi encetado um contato com a Dra. Rosalina Lameira, direto-

ra clínica dos laboratórios Labmed no Porto, com o objetivo de, primeiro, envolver os 
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intervenientes que ainda estavam ausentes na continuidade deste projeto: os laboratórios 

e as empresas que desenvolvem o software utilizado nos laboratórios; e segundo, a pos-

sibilidade de implementar as soluções encontradas em contexto real e que foram objeto 

de estudo. Iniciaram-se os trabalhos com entrevistas informais no laboratório LabMed 

do Largo dos Aviadores da cidade de Gaia, às profissionais técnicas de laboratório que 

acumulam função de recepcionistas, o que lhes permitia a experiência do contato com 

os utentes em dois momentos distintos (na receção e na colheita de sangue), o que enri-

quecia o seu contributo. O objetivo, nesta primeira pesquisa, era perceber a experiências 

das profissionais de saúde relacionadas com as questões que abordamos nesta investiga-

ção. Estava em preparação um projeto, que seria desenvolvido pessoalmente, que incluía 

a observação direta no contexto real (sala de espera do laboratório) e que numa segunda 

fase implicava a aplicação de técnicas que ajudassem a comunicar e testar o conceito 

desenvolvido no projeto desta investigação. A primeira reunião decorreu no dia 10 de 

março, semana em que foi declarado estado de alerta em Portugal devido à pandemia 

provocada pelo novo coronavírus, levantando questões relacionadas com o trabalho de 

investigação que face às condições, tiverem de ser repensados. As medidas de distan-

ciamento físico implementadas impossibilitaram as formas tradicionais de investigação 

social. Esta situação levou à suspensão dos trabalhos que se estavam a iniciar e que de 

futuro pretendemos dar continuidade.

O caráter responsivo do design social foi alterado pela situação da pandemia. Ficam as 

questões relevantes que esta situação provocou para garantir a continuidade dos traba-

lhos de investigação. Quais os métodos de investigação que podemos usar para com-

preender as dimensões representacionais da experiência das pessoas (resposta afetiva e 

sensorial, experiências de espaço e lugar)?, Quais as teorias sociais e culturais que nos 

podem ajudar a compreender o mundo Covid e o mundo pós-Covid? (Lupton, 2019)

Termino com a nota de que cada vez mais, a colaboração, o design de informação e 

centrado no humano, desempenham um papel fundamental na sociedade. Tal como 

podemos testemunhar, situações como esta pandemia cujo impacto é sentido a nível pla-

netário e com consequências profundas nas próximas gerações, não só ao nível da saúde, 

mas também ao nível económico e social, expôs a própria vulnerabilidade do sistema 

de saúde, quer revelando o reduzido número de profissionais de saúde, quer na falta de 
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soluções para comunicar de forma urgente e eficaz com uma população cada vez mais 

envelhecida. Reitera-se que, tal como verificado no presente estudo, é pertinente dar 

continuidade à investigação na área do design de informação no âmbito da saúde, espe-

cialmente direcionado às doenças crónicas, que capacite o utente, entre outras coisas, a 

evitar as constantes visitas aos hospitais e serviços de saúde que entopem o sistema e o 

expõem, especialmente os pacientes imunodeprimidos, a um risco maior. 

O impulso gerado pela situação modificou o papel das pessoas, que mais capacitadas 

exigem cuidados mais diretos e mais eficientes, mas que também lhes imprime mais 

responsabilidade. O design ajuda a criar uma mudança de comportamentos mais 

rápida. Além da criação de produtos de saúde para a gestão de doenças crónicas à 

distância como a telemedicina e as aplicações de telemóvel, é necessário a capacitação 

para a prevenção, através da adoção de comportamentos saudáveis relacionados com 

a alimentação, exercício físico, redução do stress, assim como hábitos sociais (incluindo 

hábitos de afastamento e de higiene) e de consumo (reduzir as atividades económicas 

não essenciais) que diminuam a propagação deste vírus mas também de outros causa-

dores de doenças. A disseminação de informação precisa é fundamental para assegurar 

que a população, principalmente a população de risco como os idosos e os mais frágeis, 

tenham acesso a mensagens claras e a recursos de como ficar e se manter saudável física 

e mentalmente. 
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ANEXOS

Material referente ao projeto (ficheiro em formato PDF em anexo): 

Inquéritos

Questionários

Boletim Analítico (amostras)

Folhas de teste (INSA, Workshop, STCP) 

Consentimento Autorizado

Folhas de registo do trabalho

Contatos Laboratórios

Quadro Persona

Entrevistas Profissionais de Saúde




