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As intervenções que visam promover a literacia em saúde contribuem para a criação de 
ecossistemas promotores de saúde e bem-estar.

Atento o aumento da esperança média de vida e com o consequente envelhecimento da 
população, a literacia em saúde, a promoção da saúde e a prevenção da doença assumem 
um papel importante no Envelhecimento ativo com qualidade, assim como na 
sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O impacto das doenças crónicas e das 
multimorbilidades na qualidade de vida das pessoas idosas, torna urgente adaptar os 
cuidados de saúde às diferentes necessidades, com uma maior proximidade ao cidadão e à 
comunidade.

Para promover um envelhecimento bem-sucedido importa investir na capacitação, na 
motivação e na responsabilização dos indivíduos, na maximização e manutenção da sua 
capacidade funcional e nas suas decisões informadas sobre a sua saúde/gestão da doença 
ao longo do seu percurso de vida. No entanto, não podemos colocar a tónica apenas na 
responsabilidade de cada individuo, uma vez que estudos recentes evidenciam que uma 
percentagem significativa da população idosa tem um nível de literacia baixo o que 
significa que não conseguem interpretar e usar a informação escrita, tendo dificuldade em 
entender/assimilar as recomendações feitas pelos profissionais de saúde, contribuindo 
para um maior risco da sua saúde. Assim, a literacia em saúde deverá atuar ao nível 
individual e coletivo de um grupo, famílias, comunidade ou outro nível de abrangência, 
numa perspetiva de complementaridade, adequando as estratégias de comunicação aos 
diferentes contextos. Importa assim referir a necessidade de capacitação dos parceiros 
locais (Stakeholders), considerando a sua importância na influência/apoio direto ou 
indireto aos cidadãos nas respetivas decisões ao longo do seu ciclo de vida, quer pela 
proximidade que têm da comunidade, quer pelo papel facilitador de divulgação de 
informação que poderão ter.

A colaboração e participação ativa dos parceiros locais e da comunidade é fundamental 
para o desenvolvimento de políticas e estratégias de atuação multi e interdisciplinares, 
valorizando sinergias que permitam uma abordagem transversal e intersectorial.

Como um exemplo de sucesso destas sinergias, convido-vos a participar nas II Jornadas de 
Saúde Sénior “Viver mais com saber”, no próximo dia 26 de outubro, às 14h30, no 
auditório do Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida no Montijo. 
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