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Apoiar

Informar

Influenciar
•Para humanizar os cuidados de 
saúde

Tema proposto



Literacia e literacia em saúde. 
Uma história de mãe para filha

•A literacia, a partir da década de 40
Situada num tempo em que o 
analfabetismo era gritante, a literacia 
chegou numa época de necessária 
transformação e de capacitação do 
mundo. 
O desenvolvimento de competências
da literacia na prosa, documentos e 
numeracia, serviam para que a 
pessoa conseguisse funcionar num 
continuum (Benavente et al, 1996)



literacia em saúde: querer 
mais
•A LITERACIA EM SAÚDE veio para 

melhorar o campo dos Resultados 
em Saúde e Bem-estar, com início na 
educação, com Simonds 1974

•Bulas, prescrições médicas, 
informação das seguradoras e, 
sobretudo uma Tomada de decisão 
em saúde, responsável baseada em 
competências cognitivas e sociais

CAPACITAÇÃO
COMPETÊNCIAS



Literacia –
UNESCO, 1965

800 milhões de pessoas 
adultas ainda não sabem 

ler nem escrever
Mais de 122 milhões de 

crianças em idade escolar 
não vão à escola. As 

mulheres representam dois 
terços da população 

analfabeta a nível mundial



Agostinho da Silva, As aproximações

O homem tem preguiça, em geral, de pensar todo o 
pensável, e contenta-se com fragmentos de ideias, 
recusa-se a uma coerência absoluta.

Não leva até ao fim o esforço de entender.

E, exatamente porque não o faz, toma, em relação 
á sua capacidade de inteligência, uma absurda 
posição de orgulho.

Compara o pouco que entendeu, com o menos que 
outros entenderam, jamais com o muito que os 
mais raros puderam perceber



• Quem é a pessoa?

• Em que Ciclo de vida se encontra

• Que Contextos?

• Que diferenças na comunicação: 
Diferente comunicar com uma mulher 
grávida ou com uma pessoa mais velha 

• A importância das redes

• A visão do digital para a humanização 
dos cuidados

• As organizações literadas

APOIAR . quem? Em que circunstâncias?



Os fragmentos do enviesamento e a falta de 
compreensão

• O homem tem preguiça, em geral, de pensar todo o pensável, e 
contenta-se com fragmentos de ideias, recusa-se a uma coerência 
absoluta. Não leva até ao fim o esforço de entender. Agostinho da Silva)

• O ser humano usa muitos “atalhos” quando toma decisões. 

• Esses atalhos provocam muitos enviesamentos.

• Tem inércia para passar do sistema intuitivo para o sistema de pensamento analítico 

(Kahneman, 2012)

• Associa breves palavras que reconhece, a significados que têm a ver com o seu 

entendimento e contexto. Preenche no cérebro os espaços vazios.



Os fragmentos do enviesamento e a falta de 
compreensão
• O homem tem preguiça, em geral, de pensar 

todo o pensável, e contenta-se com fragmentos 

de ideias, recusa-se a uma coerência absoluta. 

Não leva até ao fim o esforço de entender. 

Agostinho da Silva)

• O paciente sai geralmente da consulta sem entender mais de 

40% de tudo o que lhe foi dito, e acaba por esquecer mais de 

50% das instruções em saúde quando chega a casa (Kessels, 

2003). Depois age de acordo com esses “atalhos”.



Os fragmentos do enviesamento e a compreensão

•“Não leva até ao fim o 
esforço de entender”. 
(Agostinho da Silva)

E por isso a literacia em saúde 
tem na sua genética a 
importância do 
desenvolvimento de 
competências – conhecimento, 
capacidades e atitudes e 
atributos.

Conhecimento
Capacidades
Atitudes e atributos



SENTIR

EXPLORA
R

TESTAR

CRESCER

Músculo 
futuro:

Orientações - Futures Literacy Summit (Xu, 2020) -
Opening Remarks by Haoliang Xu for the UNESCO Cimeira de Literacia do 
Futuro de Alto Nível

UNESCO (2020)
PENSAMENTO DE LONGO PRAZO
Para garantir que os nossos futuros sejam prósperos 
e equitativos para todos, temos de ir além do curto 
prazo e incorporar o pensamento a longo prazo. 

Impulsionar mudanças a longo prazo, intencionais e 
sistémicas em toda a nossa organização, com 
governos e outros parceiros.

PENSAMENTO CRÍTICO E MAIS 
COMPLEXO
Devemos transformar-nos de pensar na linearidade, 
para pensar em complexidade e incerteza.

ANTECIPAÇÃO DAS INTERVENÇÕES
Temos de conceber as nossas estratégias e 
intervenções de forma antecipadora, e a saber 
mudar rapidamente face a mudanças e 
perturbações complexas.
1 dos trabalhos que estão a desenvolver:

Modelação de futuros para avaliar o impacto do COVID-19 nos 
ODS.

12
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2020/futures-literacy-
summit-.htmlcristina vaz de almeida - literacia em saúde - 2022



Sobre o pensamento: Somos 
como uma espécie de pássaro 
que tem pavor do céu, e 
imprimimos essa convicção em 
cada nova geração. (Fox, 2022)

“É importante ver o conhecimento 
como uma espécie de árvore semântica 
– certifique-se de entender os 
princípios fundamentais, ou seja, o 
tronco e os grandes ramos, antes de 
entrar nas folhas ou detalhes ou não há 
nada para eles se agarrarem.” (Elon
Musk)



Que “futuro”?

“Diminuem as necessidade de 

habilidades manuais e físicas, 

assim como as cognitivas básicas, 

mas aumentará a procura por 

habilidades tecnológicas, sociais, 

emocionais e cognitivas 

superiores” (Mckinsey, 2021)

2022 - Cristina Vaz de Almeida 14



“o que querem dizer estas …

Habilidades tecnológicas

Habilidades sociais 

Habilidades emocionais

Habilidades cognitivas 

2022 - Cristina Vaz de Almeida 15

(Mckinsey, 2021)

Perceber e navegar melhor no 

digital

Ter mais conexões sociais

Usar melhor as nossas emoções

Pensar com mais cuidado



Os fragmentos do enviesamento e a compreensão

“Reservemos para nós a tarefa de compreender e unir. 
Busquemos em cada homem e em cada crença não o que nela 
existe de adverso e que levanta barreiras, mas o que existe de 
comum e de abordável” (Agostinho da Silva)

1. O maior esforço é o da “parte mais forte da balança “ (Almeida, 
2018)

2. São essas competências que envolvem a compreensão e o uso 
dos recursos de saúde, que fazem parte da grande tarefa da 
educação para a saúde. 

3. Compreender a pessoa, sobretudo a que tem um baixo nível de 
literacia em saúde (50% da população portuguesa)

4. As competências comunicativas dos profissionais permitem, 
através de uma comunicação clara, construtiva, positiva, 
empática e centrada na pessoa, melhorar esse entendimento e 
ativar o paciente.
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DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E RELACIONAIS 
(OCDE 2021)

UMA VISÃO HOLÍSTICA E HUMANIZADORA

INTRA PESSOAIS
1. Auto liderança;
2. Empatia; 
3. Inspirar confiança; 
4. Ter visão inspiradora; 
5. Humildade; 
6. Sociabilidade;
7. Empatia;
8. Criatividade;
9. Persistência;
10. Saber estar online (respeito e 

combate ás fake news).

INTERPESSOAIS - GRUPAIS
1. Efetividade de trabalho de 

grupo;
2. Entender e acelerar a inclusão;
3. Motivar diferentes 

personalidades;
4. Resolver conflitos (Win-Win);
5. Coaching & Empoderamento
6. Ter consciência organizacional;
7. Desenvolver relações 

empáticas, duradouras e de 
confiança

8. Mobilizar o sistema envolvente;



Os contextos culturais, habitacionais, transportes –
os determinantes sociais da saúde

“Onde tu vives não deve 
determinar se tu vives”

5 set 2022 (Roche webtalk)



A cultura e o contexto em que paciente vive

• É ciência subir os Himalaias e criar matemática 
sem fim, mas é Cultura vê-la poesia e ter os 
Himalaias dentro de mim” (Agostinho da Silva)

Cada pessoa tem o seu próprio contexto e cultura . 

Cada pessoa sente a sua vivência e toma decisões 
que se querem acertadas em saúde com 
influências do seu mundo cultural.

Falamos não apenas dos migrantes, mas também 
dos preciosos regionalismos culturais que cada 
nação tem. 

Saber discernir o que deve ser respeitado do que 
deve ser esclarecido também é função integrante 
de quem assume plenamente a literacia em saúde 



A motivação e a curiosidade

“O que impede de saber não são o tempo 
nem a inteligência, mas somente a falta de 
curiosidade”. Agostinho da Silva

A motivação surge também da 
curiosidade, e é outro elemento do conceito de 
Literacia em saúde e que deve ser trabalhado com 
afinco.

Motivar significa levar à ação. Significa despertar 
essa “Curiosidade”

A motivação é o segredo de apelar á curiosidade 
para saber mais, fazer mais e com convicção. 

O primeiro passo é o “benefício” que o paciente 
deve sentir por tratar da sua saúde.



O ciclo de vida e o envelhecimento Consciente

“Não corro como corria, nem salto como 
saltava. Mas vejo mais do que via e sonho 
mais que sonhava”. Agostinho da Silva

A idade e o envelhecimento trazem 

preocupações de saúde, mas também o 

envelhecimento traz riquezas imensas e 

oportunidade de se fazer melhor saúde.

Conhecer as mais-valias do ciclo de vida e 

enriquecer cada geração, de forma consciente,  é 

tarefa de atenção do profissional de saúde para a 

fase que vai ou está prestes a passar (por nós 



A consciência do trabalho exigido para mudar 
comportamentos
“Tem paciência de frade quando nada 
suceder, e paciência nenhuma quando surja o 
que fazer”. Agostinho da Silva

A mudança de comportamentos em saúde é 

lenta. De acordo com os modelos teóricos, por 

exemplo o Modelo Transteórico (Prochaska & 

DiClemente 1982) mudamos por uma 

temporada e voltamos ao inicio quando nos 

desconstruímos ou sentimos obstáculos.



A autoeficácia, a confiança e as competências 
mudar comportamentos
“Tem paciência de frade quando nada suceder, 
e paciência nenhuma quando surja o que 
fazer”. 
Agostinho da Silva

Ter paciência de “frade” é uma competência dos 

profissionais de saúde. 

E quando surge essa oportunidade de melhorar a 

autoeficácia do utente, pela confiança

estabelecida e pela competência reconhecida, é 

avançar, avançar.
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Desafios milénio Mckinsey (2021); OCDE (2021) WHO (2021)

COGNIÇÃO
• Pensamento crítico e ágil – a razão lógica; 

• Compreender os enviesamentos (os atalhos)

• Flexibilidade mental

CONHECIMENTO
• Planeamento e Gestão de tempo – estar no online mais 

do que 45 minutos é muito. 

• Partilha de informação relevante

• Dos dados á informação, para se atingir o conhecimento

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
• O questionamento certo com Escuta ativa

• A narrativa emocional – mais Comunicação & 

Storytelling – significa mais criatividade e 

imaginação - Quebrar a ortodoxia com 

adaptabilidade

CONTEXTO & TECNOLOGIA
• Traduzir o conhecimento para diferentes contextos – o 

que significa para aquele aluno essa informação?

• Em que ambiente está integrado aquele paciente?

• Solidariedade como determinante

• A Inteligência Artificial como forma de perceber o perfil

MOTIVAÇÃO
• Compreender e conhecer as emoções

• Auto motivação e bem-estar

• Energia, Paixão e otimismo

• Persistência e autodesenvolvimento

ÉTICA E CIBERÉTICA
• Maior autocontrolo e regulação – a Integridade e o 

respeito pela identidade

• Os valores pessoais dos cibernautas

• Autoconsciência e autogestão das dimensões complexas 

que rodeiam a saúde e a promoção da saúde



• Competência chave na relação terapêutica: 
uma boa comunicação

• Comunicação interpessoal e intergrupal, 
coletiva, organizacional

• Comunicação individual, coletiva e 
comunicação de risco são diferentes

• Utilização Modelos – Modelo ACP para 
investir num mundo mais assertivo, claro e 
positivo – o papel de cada um

• Avaliar e atualizar os estudos existentes, 
como fundamentação

• Usar diversos os canais e esclarecer

INFORMAR



O que é uma comunicação 
maravilhosamente clara?
Se o texto, a estrutura e o estilo forem 
tão claros que os membros do seu 
grupo-alvo podem:
1. Encontrar facilmente as 

informações de que precisam
2. Serem capazes de entender as 

informações imediatamente
3. Podem usar as informações 

facilmente para ação/decisão

International Plain Language Federation

INFORMAR

https://www.iplfederation.org/plain-language/


O que é uma comunicação 
maravilhosamente clara?

•Adaptada à audiência
•Personalizada
• Textos + Imagens + Áudio
• Frases curtas
•O que é Mais importante, 

e não mais
•Mostra o caminho – ação
International Plain Language

Federation

INFORMAR

https://www.iplfederation.org/plain-language/


Clichês
• Epicentro (usado incorretamente)

• Copo meio cheio (ou meio vazio)

• Daqui para frente…

• Eu ouço o que está a dizer...

• Vamos a ver...

• Veja lá…

• Literalmente!

• Em progresso…

• Priorizar…

• Pensar fora da caixa.

INFORMAR – o que devemos evitar?



Frases longas…….. Alguns fatos

• O romance de Jonathan Coe, 'The
Rotters' Club’, tem uma frase de 13.955 
palavras, e é considerada a frase mais 
longa na literatura inglesa.

• Um dos diálogos de Molly Bloom no 
romance 'Ulysses’, de James Joyce 
apresenta uma frase de 4.491 palavras.

• O Guinness Book of Records lista a frase 
mais longa do romance de William 
Faulkner 'Absalom, Absalom!’ com 1.287 
palavras!!!

INFORMAR – o que devemos evitar?

http://www.plainenglish.co.uk/campaigning/examples/long-
sentences.html - 2022

http://www.plainenglish.co.uk/campaigning/examples/long-sentences.html


Linguagem complexa… ANTES DEPOIS
Ambientes de aprendizagem de alta qualidade 
são uma pré-condição necessária para facilitar e 
melhorar adequadamente o processo de 
aprendizagem em curso.

As crianças precisam de boas 
escolas se quiserem aprender 
melhor.

A sua indagação sobre a utilização da área de entrada da 
biblioteca para fins de exposição de cartazes e folhetos 
sobre direitos LGBT +, levanta a questão da procedência e 
autoridade do material a ser exposto. Cartazes e folhetos 
emitidos pelo Serviço de Comunicação e Informação, do 
Departamento de Formação ou de outros departamentos 
desta organização de saúde são normalmente expostos 
nas bibliotecas, mas os itens deste tipo, embora não 
necessariamente excluídos, são considerados 
individualmente pela análise da direção desta biblioteca 
de recursos.

Obrigado pela sua carta com 
pedido de permissão para 
colocar cartazes na 
biblioteca. Antes de lhe 
darmos uma resposta, 
pedimos uma cópia dos 
posters para obter a 
autorização.



A escrita clara não é apenas sobre    
linguagem, mas sobre comunicação e 
comportamento.

• Mudar o comportamento das pessoas leva 
tempo, e é essencial ter paciência.

Pode usar o modelo 7E (Caluwe & Heerlijk, 2022)

INFORMAR
esclarecer

incentivar

entusiasmar

exemplificar

ativar

envolver

experimentar

Model 7 action



•Nudge – o poder do 
paternalismo libertário. Significa 
que as pessoas gostam de  ter 
algum apoio no caminho.

•Mostrar os passos, a orientação. 
Para onde ir e o que vai 
conseguir

•Ajudar o paciente a fazer o seu 
caminho

• Influência ética
(Thaler & Sustein, 2018)

INFLUENCIAR – como?



O humor como meio da comunicação em saúde para 
uma melhor literacia em saúde
• “Queria que os portugueses tivessem 

senso de humor, e não vissem como 
génio todo aquele que é doutor” 
(Agostinho Silva, Educação)

• A utilização do humor e da interação 
positiva entre profissional e paciente 
permite abre vias de entendimento para 
a melhor adesão terapêutica

• Há vários estudos que comprovam a 
importância do humor, quando bem 
utilizado.



humanização
No final gostaria de ser tratado como a minha 
avó tratava de mim. Com carinho, empatia. 
Sabia o que eu sentia. (anónimo)

• Apoiar

• Informar

• Influenciar 

A balança entre os profissionais das ares da saúde e os utentes. 

Não há utentes sem profissionais. Não há profissionais de 

saúde sem utentesA voz dos profissionais

•A voz dos utentes

HUMANIZAÇÃO – dar a VOZ – saber Ouvir



Uma necessidade 
premente de 
integração de 

cuidados
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Porquê?



Integração de Cuidados
Definição (OMS, 2008)

“Entende-se como integração, as formas 

de interligação e cooperação na 
prestação e a garantia de continuidade 
assistencial dos utentes, tendo em vista 
a maximização da eficiência nas 
respostas, e os melhores resultados em 
saúde.”

cristina vaz de almeida - literacia em saúde - 2022 36

Interligação

Cooperação

Continuidade 
assistencial

Maximizar eficiência

Resultados em saúde Bem-estar



Integração de Cuidados
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Hospitalização domiciliária

Associações de doentes
Visitas domiciliárias

Rede social

Universidades séniores

Navegadores de literacia em saúde

Organizações de saúde & 
social

CIDADÃO

Cuidadores & Doentes Rede de vizinhança



Rede socialCONEXÕES



Agostinho da 
Silva

Você há-de dar tudo o que puder, 
e mesmo, e sobretudo, o que não 
puder,
Porque só há homem, quando se 
faz o impossível. O possível todos 
os bichos fazem. 
Quando você saltar, e saltar bem, 
eu direi sempre: agora mais alto! 
Que me importa que você caia. O 
que é preciso é que você se 
levante. 

(Só sou exigente com os amigos)



Obrigada pela vossa atenção
Feliz Dia Internacional da 
Literacia
Cristina Vaz de Almeida

Presidente da SPLS


