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O qu e é a edu ca ca o te ra peutica?

A educação terapêutica tem por objectivo melhorar o tratamento do paciente permitindo-lhe autonomizar-se, adquirir 
e conservar competências a fim de viver melhor a sua patologia.

O tratamento da dermatite atópica repousa essencialmente nos cuidados locais adaptados à extensão e à intensidade das 
lesões. Ele necessita uma competência que os doentes e seus familiares devem adquirir.

Entretanto, receios com relação a certos tratamentos (ex: corticofobia) ou a prioris (ex: responsabilidade do leite) estão na 
origem de um grande número de insucessos terapêuticos.

Mais do que uma informação bruta, o paciente e sua família desejam dispor de um tempo para exprimir suas dificuldades, 
suas crenças e seus receios. A educação terapêutica responde a esta expectativa.

Na maior parte do tempo a ETP é realizada por um grupo pluridisciplinar (consulta individual ou atelier coletivo).

Fazer um diagnóstico educativo é antes de tudo implementar uma relação de confiança partilhada entre o paciente e 
o médico.

Não significa se concentrar nos sintomas do paciente mas ir mais além e deixá-lo exprimir-se sobre a maneira como ele vive 
o seu eczema, os tratamentos que utilizou e de que forma; as dificuldades encontradas, seu ambiente, suas condições de 
vida, seus projectos para o futuro, etc; e também perguntar o que ele espera da consulta.

Esta entrevista dura em geral entre 45 mn e 1 hora. Para que o paciente possa exprimir-se, é preciso utilizar ao máximo 
perguntas abertas, relançar a discussão sobre a última palavra para aprofundar o assunto, não hesitar em reformular. A 
entrevista permite igualmente avaliar o nível de motivação do paciente para mudar.

Esta discussão (que corresponde a um balanço ou estado da situação) permitirá identificar os pontos fortes e os pontos 
fracos, especificar a margem de progresso assim como o nível de motivação do paciente para mudar.

Exemplo de guia para realizar um diagnóstico educativo de um paciente portador de dermatite atópica segundo Sébastien Barbarot. (CHU 
– Nantes. France)

Conte-me a história da sua doença.

Na sua opinião, a que se deve a sua doença?

Que factores melhoram e/ou agravam a sua doença?

O que mais o incomoda na sua doença?

Qual é o seu tratamento? Você tem receios com relação a ele?

Como são feitos os cuidados? Descreva o que você faz em detalhes.

Existem coisas que não pode fazer por causa da sua doença?

Como é o seu quotidiano com as pessoas a sua volta?

Quando você precisa de ajuda, qual é a sua reação? A quem pode dirigir-se?

O que espera deste encontro?

Elaborar um 
diagnóstico 
educativo

Definir um 
programa 

personalizado 
 de ETP

Planificar e 
implementar as 
sessões de ETP

Realizar uma 
avaliação das 
competências 

adquiridas

 Um programa de educação terapêutica compreende 4 etapas

1 2 3 4

O diagnóstico educativo 
é a primeira etapa: trata-se 
de um tempo de balanço 
compartilhado com o pa-
ciente portador de dermatite 
atópica. 

Durante cerca de 45 mn, 
o médico (ou enfermeira) 
e o paciente vão conversar 
sobre os seus conhecimen-
tos (avaliação da severidade 
dos acessos, o tratamento 
utilizado, etc); sobre as 
dificuldades encontradas, 
suas condições de vida, seus 
planos para o futuro, suas 
necessidades.

O programa personalizado 
é feito em função das neces-
sidades detectadas durante 
o diagnóstico educativo. 
As informações colectadas 
permitem conhecer melhor 
o paciente, medir a sua 
capacidade de gerir a sua 
doença e analisar as suas 
motivações. O paciente e 
o médico colocam-se de 
acordo e definem juntos 
objectivos a atingir, que são 
chamados objectivos de 
aprendizagem.

Sessões individuais e/ou 
colectivas são propostas 
ao paciente para ajudá-lo 
a colocar em prática este 
programa.

A duração e a variedade 
dos ateliers dependem 
das necessidades educati-
vas do paciente e dos recur-
sos da estrutura (hospital ou 
consultório). 

O paciente tem a opção 
de participar seja de uma 
consulta individual (45 mn 
a 1 h) seja de uma ou várias 
sessões colectivas (2 h) onde 
ele deve adquirir as compe-
tências notificadas no seu 
programa.

A avaliação permite veri-
ficar em que medida o pa-
ciente atingiu os objectivos 
de aprendizagem previstos 
e adquiriu as competências 
solicitadas.

No fim da entrevista, em função das prioridades adoptadas em comum (a adesão do paciente é totalmente necessária), 
objectivos educativos serão definidos conjuntamente, a fim de construir um programa personalizado.
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Ela bora r u m dia gnóstico edu cativo1

A educação terapêutica tem por objectivo melhorar o tratamento do paciente permitindo-lhe autonomizar-se, adquirir 
e conservar competências a fim de viver melhor a sua patologia.

O tratamento da dermatite atópica repousa essencialmente nos cuidados locais adaptados à extensão e à intensidade das 
lesões. Ele necessita uma competência que os doentes e seus familiares devem adquirir.

Entretanto, receios com relação a certos tratamentos (ex: corticofobia) ou a prioris (ex: responsabilidade do leite) estão na 
origem de um grande número de insucessos terapêuticos.

Mais do que uma informação bruta, o paciente e sua família desejam dispor de um tempo para exprimir suas dificuldades, 
suas crenças e seus receios. A educação terapêutica responde a esta expectativa.

Na maior parte do tempo a ETP é realizada por um grupo pluridisciplinar (consulta individual ou atelier coletivo).

Fazer um diagnóstico educativo é antes de tudo implementar uma relação de confiança partilhada entre o paciente e 
o médico.

Não significa se concentrar nos sintomas do paciente mas ir mais além e deixá-lo exprimir-se sobre a maneira como ele vive 
o seu eczema, os tratamentos que utilizou e de que forma; as dificuldades encontradas, seu ambiente, suas condições de 
vida, seus projectos para o futuro, etc; e também perguntar o que ele espera da consulta.

Esta entrevista dura em geral entre 45 mn e 1 hora. Para que o paciente possa exprimir-se, é preciso utilizar ao máximo 
perguntas abertas, relançar a discussão sobre a última palavra para aprofundar o assunto, não hesitar em reformular. A 
entrevista permite igualmente avaliar o nível de motivação do paciente para mudar.

Esta discussão (que corresponde a um balanço ou estado da situação) permitirá identificar os pontos fortes e os pontos 
fracos, especificar a margem de progresso assim como o nível de motivação do paciente para mudar.

Exemplo de guia para realizar um diagnóstico educativo de um paciente portador de dermatite atópica segundo Sébastien Barbarot. (CHU 
– Nantes. France)

Conte-me a história da sua doença.

Na sua opinião, a que se deve a sua doença?

Que factores melhoram e/ou agravam a sua doença?

O que mais o incomoda na sua doença?

Qual é o seu tratamento? Você tem receios com relação a ele?

Como são feitos os cuidados? Descreva o que você faz em detalhes.

Existem coisas que não pode fazer por causa da sua doença?

Como é o seu quotidiano com as pessoas a sua volta?

Quando você precisa de ajuda, qual é a sua reação? A quem pode dirigir-se?

O que espera deste encontro?

No hospital:
Esta entrevista (diagnóstico educativo) é realizada de 

preferência por um binómio médico-enfermeira. 

Ela dura cerca de 1 hora, aborda todos os aspectos da 
dermatite atópica e sua repercussão sobre a vida no 
dia a dia, com uma escuta atenta auxiliada por uma 

grelha de entrevista inicial.

Em consultório:
é possível efectuar esse mesmo tipo de iniciativa num 
tempo mais limitado (30 mn) focalizando a entrevista 

nos pontos principais: 

Severidade, repercussão do eczema, experiência 
terapêutica anterior (nível de corticofobia), 

dificuldades de observância.

 Um programa de educação terapêutica compreende 4 etapas

A avaliação permite veri-
ficar em que medida o pa-
ciente atingiu os objectivos 
de aprendizagem previstos 
e adquiriu as competências 
solicitadas.

No fim da entrevista, em função das prioridades adoptadas em comum (a adesão do paciente é totalmente necessária), 
objectivos educativos serão definidos conjuntamente, a fim de construir um programa personalizado.
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Def i n i r u m progra ma pe rson a lizado de ET P2

Definir um programa personalizado permite que o paciente comprometa-se a realizar acções precisas.  

Este compromisso responsabiliza, motiva o paciente a adquirir competências e a atingir os objectivos fixados 
conjuntamente.

Este acordo pode ser um entendimento verbal ou escrito. 

Ele favorece um clima positivo de aprendizagem e tornar-se-á em seguida um suporte para avaliar o que o paciente realizou.

Este programa personalizado visa tornar o paciente autónomo em um ou vários pontos precisos e ajudá-lo a viver melhor 
com a sua doença.

 Exemplos de competências a adquirir pelo paciente
 Existem 2 tipos de sessões

  As técnicas de animação e ferramentas de ETP propostas para as sessões 
individuais e colectivas 

Para uma criança: 

Para as sessões individuais

As técnicas
- A escuta activa e a coleta de informações
- A formulação de perguntas abertas

As ferramentas 
- O cavalete
- O caderno de colorir
- O PO SCORAD
- O bloco “como aplicar seu creme” 

A sessão individual

É uma consulta médica personalizada (30 mn a 1h) que 
leva em conta os problemas encontrados pelo paciente.

Um exemplo: mostrar como utilizar os cuidados dermatológicos 
pode ser feito durante uma sessão.

Para um adulto: 

Saber reconhecer  
as zonas vermelhas  

a tratar.

1

Aplicar o seu emoliente 
(ou o seu dermocorticóide) 
sem ajuda de um parente.

2

Conhecer as “astúcias” 
para reduzir os comichões 
(= alternativas à coceira).

3

Aplicar a boa dose 
do dermocorticóide 

unicamente nas 
zonas vermelhas, na 
frequência indicada.

Saber avaliar a 
gravidade de sua 
patologia com o 
POscorad para 

administrar melhor 
o seu tratamento.

Saber em que 
momento parar o 
seu tratamento e 

quando continuá-lo.

Aprender a gerir a 
sua dor sem a ajuda 
de pessoal médico.

1 2 3 4

Participar das sessões de educação terapêutica é a melhor maneira para o paciente de adquirir competências e de 
atingir os objectivos fixados. 

As sessões podem ser teóricas, informativas e/ou práticas, mas sempre participativas.

“Educar” é formar o paciente para desenvolver as suas aptidões e para desabrochar a sua personalidade.

O paciente deve ser actor para aceitar e integrar a mudança.
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Def i n i r u m progra ma pe rson a lizado de ET P

Definir um programa personalizado permite que o paciente comprometa-se a realizar acções precisas.  

Este compromisso responsabiliza, motiva o paciente a adquirir competências e a atingir os objectivos fixados 
conjuntamente.

Este acordo pode ser um entendimento verbal ou escrito. 

Ele favorece um clima positivo de aprendizagem e tornar-se-á em seguida um suporte para avaliar o que o paciente realizou.

Este programa personalizado visa tornar o paciente autónomo em um ou vários pontos precisos e ajudá-lo a viver melhor 
com a sua doença.

 Exemplos de competências a adquirir pelo paciente
 Existem 2 tipos de sessões

  As técnicas de animação e ferramentas de ETP propostas para as sessões 
individuais e colectivas 

Para uma criança: 

Para as sessões individuais

As técnicas
- A escuta activa e a coleta de informações
- A formulação de perguntas abertas

As ferramentas 
- O cavalete
- O caderno de colorir
- O PO SCORAD
- O bloco “como aplicar seu creme” 

A sessão individual

É uma consulta médica personalizada (30 mn a 1h) que 
leva em conta os problemas encontrados pelo paciente.

Um exemplo: mostrar como utilizar os cuidados dermatológicos 
pode ser feito durante uma sessão.

A sessão colectiva

São organizados ateliers com pequenos grupos (6 a 
10 pessoas): os pais com as crianças, ou eles separa-
damente. Também podem ser previstos ateliers em 
função da idade da criança para facilitar o discurso e 
a compreensão. Realizado por um binómio especialis-
ta/animador, o atelier pode contar com a participação 
de dermatologista, alergologista, pediatra, psicólogo, 
dietista, enfermeira, etc.

Cada atelier dura em média 2 horas e privilegia a  
interactividade favorecendo a alternância entre tempo 
de reflexão, debates e aportes teóricos.

A participação activa do paciente e o respeito do 
seu rítmo de aprendizagem devem ser levados em 
consideração.

Para as sessões colectivas

As técnicas
- Indicações para gerir o grupo
- Dinâmica de grupo

As ferramentas 
- Metaplan e outros tipos de animação
- As fichas PO SCORAD
- O jogo da glória
- A fotolinguagem
- Os cadernos de colorir

Para um adulto: 

Pla n if ica r e implementa r se ssõe s de ET P  
i ndiv idu a is ou colectiva s3

Participar das sessões de educação terapêutica é a melhor maneira para o paciente de adquirir competências e de 
atingir os objectivos fixados. 

As sessões podem ser teóricas, informativas e/ou práticas, mas sempre participativas.

“Educar” é formar o paciente para desenvolver as suas aptidões e para desabrochar a sua personalidade.

O paciente deve ser actor para aceitar e integrar a mudança.
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Rea liza r u ma ava lia ca o da s competencia s adqu i rida s4

A avaliação pode ser feita em todas 
as etapas da iniciativa educativa: 

-  No começo, por ocasião do diagnóstico 
educativo para identificar as necessida-
des educativas.

-  Durante o processo de aprendizagem 
para adaptar-se ao rítmo do paciente 
e regular as dificuldades, (o que ele 
compreendeu, o que ele sabe fazer). 

-  E depois no final para actualizar o 
diagnóstico educativo e medir as trans-
formações em curso a fim de propor 
eventualmente ao paciente uma nova 
forma de educação terapêutica.

A avaliação é capital pois ela permite 
fazer o ponto sobre a vivência e a 
adaptação à doença crónica.

Exemplos de competências avaliadas:

-  Saber explicar o que é a dermatite 
atópica.

-  Saber como gerir os comichões 
durante a noite.

-  Reproduzir os bons gestos de  
aplicação dos emolientes.

-  Explicar onde aplicar o  
dermocorticóide.

A avaliação da adesão ao tratamento, 
da qualidade de vida do paciente ou 
da severidade da dermatite atópica 
pode ser facilitada graças à utilização 
de técnicas e de ferramentas de edu-
cação terapêutica.

Algu ma s pista s pa ra de senvolve r a ET P em consu ltório

É evidentemente possível desenvolver uma actividade de educação terapêutica de qualidade em consultório 
dentro de certas condições.

É aconselhado fazer uma formação em ETP: seminários de sensibilização, organismos especializados, formações universitárias 
ou mesmo em e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org) foram criados em vários países. Actualmente existe 
um certo número de estruturas hospitalares envolvidas no tratamento da dermatite atópica em ETP (cf mapa das escolas da 
atopia no www.fondation-dermatite-atopique.org) com as quais os intercâmbios são possíveis e construtivos.

Uma reorganização do tempo de trabalho em consultório é necessária pois uma consulta em ETP leva cerca de 30 a 40 mn 
e a agenda de consultas marcadas e as urgências devem ser ajustadas. 

 O desenrolar

1   Proposta, durante a primeira visita, ao paciente ou à família que 
encontram dificuldades de tratamento, o médico expõe a iniciativa 
especificando os objectivos e as etapas para realizá-la. Várias consultas 
podem substituir uma longa entrevista inicial na condição de serem 
organizadas.

2  A identificação da corticofobia é primordial.

3   A definição de um plano de acção personalizado no final da consulta 
integra-se no carnê de saúde do paciente e favorece a adesão ao 
tratamento.

4  Certas consultas podem ser focadas em temas diferentes:

-  as causas do eczema e o que isso implica a nível do tratamento. 
Ferramentas como o cavalete pedagógico facilita a explicação dos 
mecanismos da doença.

-  a demonstração de cuidados é uma etapa importante: quando 
aplicar? Como aplicar o creme? Onde aplicá-lo? Em que quantidades? 
Quando parar o tratamento? Em que momento retomá-lo, etc.

A educação terapêutica permanece um investimento pessoal voluntário por parte tanto do médico quanto do paciente. A 
ETP no sector da actividade liberal não é reembolsada. 

Em todos os casos, a iniciativa de educação é qualitativa: ela enriquece o procedimento médico e contribui para 
melhorar as práticas.

A ETP é uma “iniciativa enriquecedora” em termos de satisfação do médico face às doenças crónicas.

CHILDREN’S DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

1.   Over the last week, how itchy, «scratchy», sore or painful has your skin been?

5.   Over the last week, how much has your skin trouble affected going out, playing, or doing hobbies?

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have you been because of your skin?

6.   Over the last week, how much have you avoided swimming or other sports because of your skin trouble? 

3.   Over the last week, how much has your skin affected your friendships?

7.   Last week, how much has your skin 
affected your friendships?

 OR

 was it holiday time ?

If school time: Over the your skin 
problem affect your school work?

If holiday time: How much over 
the last week, has your skin problem 
interfered with your enjoyment of the 
holiday?

4.   Over the last week, how much have you changed or worn different or special clothes/shoes because of your skin?

8.   Over the last week, how much trouble have you had because of your skin with other people calling you names, teasing, bullying, asking questions or avoiding you?

9.   Over the last week, how much has your sleep been affected by your skin problem?

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin been?

© M.S. Lewis-Jones, A.Y. Finlay, May 1993, This must not be copied without the permission of the authors.

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Prevented school  
Very much  
Quite a lot  
Only a little  
Not at all  

Hospital No:
Name:
Age:
Address:

Diagnosis:

Date:

CDLQI 
SCORE:

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected you OVER THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX

© AY Finlay, GK Khan, April 1992 www.dermatology.org.uk, this must not be copied without the permission of the authors.

1.   Over the last week, how itchy, sore, painful or stinging has your skin been? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

2.   Over the last week, how embarrassed or self conscious, upset or sad have 

you been because of your skin?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

3.   Over the last week, how much has your skin interfered with you going 

shopping or looking after your home or garden?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

4.   Over the last week, how much has your skin influenced the clothes you wear? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

5.   Over the last week, how much has your skin affected any social or leisure 

activities?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

6.   Over the last week, how much has your skin made it difficult for you to do any 

sport?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

8.   Over the last week, how much has your skin created problems with your 

partner or any of your close friends or relatives?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

9.   Over the last week, how much has your skin caused any sexual difficulties? Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

10.   Over the last week, how much of a problem has the treatment for your skin 

been, for example by making your home messy, or by taking up time?

Very much  

A lot  

A little  

Not at all  

Not relevant  

7.   Over the last week, has your skin prevented you from working or studying? 

  If «No», over the last week how much has your skin been a problem at work 

or studying?

A lot  

A little  

Not at all  

Yes 
 

No  

Not relevant  

Hospital No:

Name:

Address:

Date:

Diagnosis:

 
CDLQI

SCORE:

The aim of this questionnaire is to measure how much your skin problem has affected your life OVER 

THE LAST WEEK. Please tick  one box for each question.

Please check that you have answered EVERY question. Thank you. 

Exemplos de ferramentas de ETP utilizadas  
antes e/ou após as sessões:

Para avaliar a progressão:

-   O PO SCORAD.

Para avaliar o impacto global do 
programa de ETP, um questionário 
sobre a qualidade de vida pode ser utili-
zado.

-    A fotolinguagem (avaliar o impacto 
psicológico do paciente).
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Rea liza r u ma ava lia ca o da s competencia s adqu i rida s

A avaliação da adesão ao tratamento, 
da qualidade de vida do paciente ou 
da severidade da dermatite atópica 
pode ser facilitada graças à utilização 
de técnicas e de ferramentas de edu-
cação terapêutica.

Algu ma s pista s pa ra de senvolve r a ET P em consu ltório

É evidentemente possível desenvolver uma actividade de educação terapêutica de qualidade em consultório 
dentro de certas condições.

É aconselhado fazer uma formação em ETP: seminários de sensibilização, organismos especializados, formações universitárias 
ou mesmo em e-learning (www.fondation-dermatite-atopique.org) foram criados em vários países. Actualmente existe 
um certo número de estruturas hospitalares envolvidas no tratamento da dermatite atópica em ETP (cf mapa das escolas da 
atopia no www.fondation-dermatite-atopique.org) com as quais os intercâmbios são possíveis e construtivos.

Uma reorganização do tempo de trabalho em consultório é necessária pois uma consulta em ETP leva cerca de 30 a 40 mn 
e a agenda de consultas marcadas e as urgências devem ser ajustadas. 

 O desenrolar

1   Proposta, durante a primeira visita, ao paciente ou à família que 
encontram dificuldades de tratamento, o médico expõe a iniciativa 
especificando os objectivos e as etapas para realizá-la. Várias consultas 
podem substituir uma longa entrevista inicial na condição de serem 
organizadas.

2  A identificação da corticofobia é primordial.

3   A definição de um plano de acção personalizado no final da consulta 
integra-se no carnê de saúde do paciente e favorece a adesão ao 
tratamento.

4  Certas consultas podem ser focadas em temas diferentes:

-  as causas do eczema e o que isso implica a nível do tratamento. 
Ferramentas como o cavalete pedagógico facilita a explicação dos 
mecanismos da doença.

-  a demonstração de cuidados é uma etapa importante: quando 
aplicar? Como aplicar o creme? Onde aplicá-lo? Em que quantidades? 
Quando parar o tratamento? Em que momento retomá-lo, etc.

A educação terapêutica permanece um investimento pessoal voluntário por parte tanto do médico quanto do paciente. A 
ETP no sector da actividade liberal não é reembolsada. 

Em todos os casos, a iniciativa de educação é qualitativa: ela enriquece o procedimento médico e contribui para 
melhorar as práticas.

A ETP é uma “iniciativa enriquecedora” em termos de satisfação do médico face às doenças crónicas.
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FONDATION POUR LA DERMATITE ATOPIQUE - RECHERCHE ET ÉDUCATION 

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tél. : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Contacte-nos:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com

FONDATION 
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