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Desafio: Pôr em Movimento a Literacia em
Saúde digital!

“A melhoria dos níveis de Literacia em Saúde, a promoção do espírito crítico das pessoas face às
suas decisões de saúde e as ferramentas disponíveis para este fim, apresentam-se como um

desafio da Saúde Pública em Portugal”
Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde (2019)

“Improving digital health literacy must be central to all European efforts on enabling
the digital transformation of health care, as well as to health promotion efforts to
achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development” (EuroHealthNet, 2019). 
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Melhorar a literacia em saúde digital da comunidade promovendo a utilização
dos recursos digitais do SNS na área da saúde.
Capacitar e sensibilizar os profissionais que trabalham na saúde e parceiros
para a divulgação dos recursos e ferramentas digitais do SNS em saúde e das
suas vantagens junto da sua população.

Estudo descritivo exploratório com uma abordagem quantitativa.

Profissionais que trabalham na saúde e população em geral, amostragem bola
de neve

Aplicação de questionários via redes sociais

60 profissionais que trabalham na saúde;
170 cidadãos da população em geral.

OBJETIVO

MÉTODO

AMOSTRA

COLHEITA DE DADOS

 entre 16 de Março e 20 de Maio 2020

 Resultados

Estratégia e Recursos aplicados
 

Inquérito Literacia Digital em Saúde
(HealthParliament Portugal, 2017)

 

Instrumento

·Quem sou;
·Que tecnologias utilizo;
·Que informação consulto;
·O que sei sobre conteúdos e aplicações de saúde;
·A minha opinião
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SNS +Proximidade - colocar o cidadão no centro do
sistema de saúde

 MySNS - aplicação móvel que permite aceder, de forma fácil e intuitiva,
aos serviços digitais da saúde nos dispositivos móveis

 

MySNS Tempos - aplicação móvel que permite a consulta do tempo médio de
espera nas instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde

 

MySNS Carteira - construída de acordo com o interesse do cidadão, reúne a
informação de saúde do cidadão numa aplicação residente no seu smartphone

 

eMed.pt - o INFARMED disponibiliza uma aplicação mobile que facilita o
acesso dos utentes aos preços dos medicamentos mais baratos

 

Biblioteca de Literacia em Saúde - ferramenta online que visa
simplificar e fornecer informações de saúde, permitindo também o

acesso à “Minha Agenda”, onde os cidadãos podem gerir informações
de saúde e compartilhá-las com amigos, família e Profissionais de Saúde
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Profissionais de saúde – Quem sou e o
que faço

 

83% mulheres e 17% homens 

72% trabalha em hospital, 15% em USF, 10% em UCSP e 3% em Clínicas

70% são enfermeiros, 27% são médicos e 3% assistentes operacionais

67% tem idades entre os 30 anos e os 44 anos

55% no distrito de Lisboa e 45% trabalham no distrito de Setúbal

60% são licenciados, 30% têm mestrado, 7% têm a Especialidade em Enfermagem e 3% têm o ensino secundário
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Profissionais de saúde – Que tecnologias uso
 

Todos acedem à internet
diariamente

78% consultam informação
sobre a Covid-19
maioritariamente nas fontes e
sites fidedignos

80% conhece e 62% está
registado no Portal SNS

Cerca de 67% conhece a CMD,
embora só 33% a utiliza 
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Profissionais de saúde – O que conheço e
recomendo

 

MySNS é a mais conhecida e a
eMed.pt a menos

25% conhece e utiliza o portal
do cidadão

65% não conhece a Biblioteca
de literacia em saúde, 25%
conhece mas não utilizam e
apenas 15% utilizam

63% recomenda a área do
cidadão no Portal SNS
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Comunidade – Quem sou e o que faço

46% mulheres e 44% homens

66,5% trabalham e 24% estão aposentados

42% a sua saúde é a primeira prioridade e 49% considera-a entre as
suas três principais prioridades

100% têm internet em casa e 97% acede diariamente

74% têm mais de 5 aplicações

59% relacionadas com a saúde e o bem estar
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Comunidade – Que informação procuro e tecnologias uso
 

73% conhecem a CMD

36% utiliza a CMD

92% recorrem internet para
procurar informação sobre
saúde

55% não conhecem RSE

32% registados

15% conhece o avaliador de
sintomas SNS24
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Comunidade – opinião
 

65% acham importante assistir a
sessões de esclarecimento sobre
as aplicações de saúde disponíveis
no SNS
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50% dos profissionais de saúde autoavalia-se no nível 3(*) de literacia digital em Saúde mas 38% considera já deter
algum domínio da temática e até capacidade para a promover junto de terceiros

40% recomenda o que conhece, nomeadamente o MySNS e a inscrição na área do cidadão do SNS

Argumentos que mais usam
Útil e fácil 

Proximidade e fiabilidade da informação

Comodidade, facilidade

Barreiras que encontram
Falta de meios tecnológicos ou domínio da informática (nomeadamente em utentes idosos)

Desconhecimento, disponibilidade ou desinteresse para esta nova realidade de acesso aos serviços de saúde

Requisitos de acesso não ativados (ex: registo nas plataformas, Chave Móvel Digital)

Falta de tempo para abordar estes assuntos

98% considera pertinente ter formação nesta área, com o objetivo de colmatar a falta de informação, conhecer as

plataformas digitais e as suas vantagens, promover na prática a utilização diária destas ferramentas de apoio

Na população em geral, verificam-se realidades díspares. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

mais jovens ,continuar a comunicar e promover os serviços e meios online em alternativa ao presencial

Séniores , abordagem proactiva e pedagógica, aliando o presencial e o à distância na sua transição

Conclusões
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Literacia em saúde e literacia em saúde digital , o futuro da saúde a nível global,pode salvar vidas

Fiabilidade e credibilidade da informação e serviços online (cibersegurança)

Necessidade de formação na área da literacia em saúde digital, no uso das aplicações do SNS e

da Chave Móvel Digital (CMD)

Desmaterialização do papel- ODS-12

Criação de parcerias com várias entidades- Como a SPMS, AMA, Aces, Câmaras Municipais,

Juntas de freguesias, Universidades Sénior- ODS 17

Literacia em saúde digital, nas várias unidades de saúde, universidades sénior e Academias sénior
 

Considerações finais e aplicabilidade prática
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Qual vai ser o seu compromisso para " Pôr em marcha a literacia em
saúde digital"

, “a mudança do foco na doença para o foco na saúde pode, com as
ferramentas da «saúde digital», revelar-se uma das mais eficazes

estratégias de melhoria do estado de saúde da população, ao
mesmo tempo, contribuir para a sustentabilidade dos sistemas de

saúde a médio e longo prazo.” (Ribeiro, Saúde Digital, 2019)
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