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OUTUBRO - MÊS DA LITERACIA EM SAÚDE

DIA 1 DE OUTUBRO  
MÊS DA LITERACIA EM SAÚDE

Todos os dias são bons para celebrar as boas práticas, assim como a satisfação de poder 
observar e participar no caminho de consolidação da literacia em saúde em Portugal.

Iniciamos hoje essa celebração diária do de “outubro – Mês da Literacia em saúde”. 

Iremos, através dos sócios da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS), dar o nosso 
contributo diário em cada dia deste mês de outubro 2022,  para o reforço deste determinante 
da saúde que, sabemos há algum tempo, tem um efeito poderoso para salvar vidas se for 
assumido de forma consciente por aqueles que podem produzir resultados em saúde.

Embora saibamos que o contributo deva ser de cada cidadão, temos razões científicas e 
empíricas para acreditar, que há ainda muitas pessoas que se debatem com dificuldades em 
aceder ao sistema de saúde e à sua informação para tomada de decisão; que têm 
dificuldades diversas em compreender os conteúdos, seja pelo seu nível baixo de literacia 
em saúde seja pela complexidade deste mundo que faz ainda muito uso de linguagem 
complexas e pouco acessíveis ao cidadão no dia-a-dia e, finalmente, para a falta de 
competências para o uso consciente, auto regulatório e responsável dos recursos de saúde.

Um objetivo geral desta missão de todos os que se preocupam em investir numa melhor 
literacia em saúde, para lá da necessidade permanente de investigação, necessária, mas já 
com muitas evidências, deve ser a adoção de uma abordagem sistémica, integrada, holística 
e num processo de interinfluências, desde o individuo na sua unidade, ao grupo, 
comunidades, organizações e, sobretudo, á forma como harmoniosamente podem fazer 
sinergias benéficas de cooperação, para que resulte numa melhoria do nível de literacia em 
saúde de cada cidadão, de cada comunidade, de cada nação.

Uma prática eficaz da literacia em saúde deve ser conjugada com as intervenções de saúde 
pública, suportada por estratégia da ciência e dos modelos que funcionam, pelo trabalho de 
rede, que integra uma boa comunicação em saúde que prevê as dimensões do ciclo de vida e 
do contexto, contribuindo de forma motivadora para os cuidados de saúde, prevenção da 
doença e promoção da saúde.
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