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Outubro, mês da Literacia em Saúde!

Celebra-se a nível internacional, um mês de reflexão que potencia benefícios o ano inteiro.

Na prática, é importante consciencializarmo-nos do quão a Literacia em Saúde deve ser 
reconhecida e aplicada em qualquer mês, em qualquer dia e a qualquer hora. E porquê?

A Literacia em Saúde é determinante para vivermos melhor e com maior longevidade, ajuda a 
sermos mais saudáveis e mais felizes!

Será que os cidadãos integram e participam ativamente no seu processo de saúde?

Efetivamente, os estudos revelam que mais de metade da população portuguesa tem dificuldade 
no acesso, na compreensão da informação e uso de recursos de saúde.

Diria que nós, profissionais de saúde e organizações de saúde, somos responsáveis, nesta fase de 
transição, em proporcionar e desenvolver ações diretas (estratégias) que motivem a mudanças 
cognitivas e promovam comportamentos promotores de saúde a qualquer cidadão, ao longo do 
ciclo de vida, estabelecendo uma comunicação funcional, clara e objetiva, adaptada (sempre) ao 
estadio de desenvolvimento/grau de compreensão. Há que dar voz ao cidadão, dar espaço às suas 
perspetivas, dar oportunidade de manifestar as suas necessidades e inquietações, como um 
parceiro ativo e integrante na relação interpessoal (profissional de saúde <-> utente <-> 
organização de saúde).

Neste contexto, atrevi-me a desafiar quatro cidadãos (de diferentes idades) a testemunharem a 
sua visão face ao conceito de Literacia em Saúde, o acesso e compreensão da informação em 
saúde, e por último como melhorar o uso de recursos de saúde. Disponível em 
https://youtu.be/kwC12Lza3sI

Acredito, ao reconhecermos, integrarmos e alicerçarmos a Literacia em Saúde na prática, através 
de apoio na investigação e oferta formativa, quer em Cuidados de Saúde Primários e em Cuidados 
Hospitalares, estamos a proporcionar maior proximidade ao cidadão, e, por conseguinte, a apostar 
no alcance de resultados qualificantes e de excelência em saúde.

LITERACIA EM SAÚDE… A VOZ DO CIDADÃO AO LONGO DO CICLO DE VIDA


