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LITERACIA EM SAÚDE

• É definida como o grau com que cada indivíduo tem 
capacidade de obter, comunicar, processar e compreender as 
informações, bem como utilizar serviços de saúde de forma a 
tomar decisões apropriadas em saúde.

– Inclui a capacidade de interpretar documentos, ler e escrever 
(literacia impressa);

– usar informação quantitativa (numeracia);

– falar e ouvir com eficácia (literacia oral);
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LITERACIA EM SAÚDE – modelo conceptual

refere-se à capacidade de
procurar, encontrar e obter informação

corresponde à capacidade de
entender a informação

descreve a capacidade de interpretar,
filtrar e julgar a informação

refere-se à capacidade de comunicar, usar a informação e 
tomar a decisão de manter e melhorar a saúde.
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LITERACIA EM SAÚDE – modelo conceptual

CAPACITAR

EDUCAR

LS

Educação = preditor 
de saúde mais forte

Diversas intervenções em saúde fracassaram
por se concentrarem na educação e na comunicação

em saúde, numa perspectiva individual, negligenciando
a importância das condições sociais,

culturais, económicas e comunitárias.

LS não conduz automaticamente 
a capacitação porque

está depende de outras 
dimensões como motivação,

confiança, auto-eficácia e tomada 
de decisão partilhada.



LITERACIA EM SAÚDE

EDUCAÇÃO:

• Contribui para o desenvolvimento de uma variedade de capacidades cognitivas:
– resolução de problemas,
– pensamento crítico,
– autocontrolo.

• Desenvolve, a capacidade de:
– interpretar a informação (e.g., rótulos de medicamentos),
– resolver problemas,
– aumenta o potencial de controlar eventos de saúde.

• Condiciona o “lugar” e o efeito da vizinhança (efeitos contextuais).
– os indivíduos com mais educação beneficiam dos ambientes nos quais tendem a viver, estudar e 

trabalhar.



AUTOGESTÃO

CURA
Controlo 

da doença

Controlo dos sintomas e das 
implicações que esta possa 
despoletar na vida das pessoas

Desenvolvimento de estratégias de intervenção focadas na autogestão da doença, promotoras 
da mudança de comportamentos, do bem-estar e da qualidade de vida

(CDC, 2009 cit. por Gale e Skouteris, 2013).

A autogestão é definida como a ação orientada para a saúde e, simultaneamente, para a gestão 

da doença, em que o objetivo é promover o envolvimento e o controlo do doente sobre o 

tratamento e as repercussões da doença na sua vida.

(Newman, Steed e Mulligan, 2004; Foster et al., 2007).

Gestão clinica (manutenção, 
mudança, e criação de novos 

comportamentos significativos) 

Gestão emocional (lidando com as 
consequências emocionais de ter 
uma condição crónica) 



AUTOGESTÃO

PROCESSO
DINÂMICO

Sintomas Qualidade
de

Vida 

Tratamentos

Dentro deste paradigma, a autogestão tem por objetivo apoiar as pessoas a manter 
um nível de bem-estar de acordo com as suas perspetivas pessoais.

(Lorig e Holman, 2003)

Consequências físicas
e psicossociais

Mudanças inerentes à
vivência da doença crónica

(McCorkle et al., 2011; Barlow et al., 2002)
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de

Vida 

Tratamentos

Consequências físicas
e psicossociais

Mudanças inerentes à
vivência da doença crónica

1. Resolução de problemas;
2. Tomada de decisão;
3. Utilização de recursos;
4. Desenvolvimento de parcerias com os profissionais de 

saúde;
5. Implementação de um plano de ação.

(Center for the Advancement of Health, 2002 cit. por Lorig e 
Holman, 2003).

5
Competências 
identificadas



Cuidados profissionais 
10 h/ano 

A pessoa com a sua doença
8750 h/ano 

DOENÇA CRÓNICA



DOENÇA CRÓNICA

AUTOCUIDAO

CAPACITAR

EDUCAR

ENFERMEIRO



Doença

crónica

Autogestão

Autocuidado

O Autocuidado refere-se à 
adopção de comportamentos 
específicos pelos indivíduos 
de promover a saúde, 
prevenir a deterioração da 
sua saúde, e manter o bem-
estar psicológico do próprio.

(Astin, F., & Closs, S. J., 2007) 



Doença

crónica

Autogestão

Autocuidado

(Bowles, K. H., Riegel, B., Weiner, M. G., Glick, H., & Naylor, M. D., 2010). 

Autocuidado é definido 
como um processo de duas 
fases, sendo uma a 
manutenção da saúde 
através da prática de saúde 
positiva e a outra a gestão de 
uma doença crónica através 
de um processo de:

• reconhecimento,

• avaliação e tratamento dos 
sintomas, 

• avaliação da eficácia dos 
tratamentos escolhidos.
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LITERACIA

Representação das

capacidades cognitivas e 
sociais

Motivação e habilidades 
individuais

Aceder, compreender e 
usar a informação, por 

forma a favorecer a 
manutenção e promoção 

de um bom estado de 
saúde 

Sorensen et al., 2012

É a consciencialização da pessoa enquanto ser que aprende e 
atua com base no desenvolvimento das suas capacidades de 
compreensão, gestão e investimento favoráveis à promoção da 
saúde.
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Consequências físicas
e psicossociais

Mudanças inerentes à
vivência da doença crónica

Que intervenções destinadas a promover 
a autogestão

Apoiar a pessoa no 
desenvolvimento de 
habilidades para participar 
activamente no processo de 
doença e no planeamento 
dos cuidados.

(Ozdilli, Wilkinson e Frew, 2013). 

Clima de confiança e 
empoderamento da 
pessoa

Facilitar as tomadas 
de decisão relativas 
ao processo de 
recuperação e 
adaptação à doença, 
ou seja, facilitar a 
autogestão.

LITERACIA
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PROCESSO
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Consequências físicas
e psicossociais

Mudanças inerentes à
vivência da doença crónica

Que intervenções destinadas a promover 
a autogestão

(Ozdilli, Wilkinson e Frew, 2013). 

Intervenção promotora da autogestão assenta fundamentalmente em cinco aspectos:

(1) parceria entre os profissionais de saúde e os doentes na identificação de necessidades, no 
planeamento dos cuidados, no estabelecimento de metas e na monitorização do progresso;

(2) partilha de experiências com outros sobreviventes;
(3) apoio no acesso aos cuidados de saúde e na vigilância de sinais e sintomas;
(4) motivação para a autogestão;
(5) educação sobre a autogestão e promoção de estilos de vida saudáveis.



LITERACIA EM SAÚDE

O atual Plano Nacional de Saúde 2011/2016 
salienta que o desenvolvimento da cidadania em 
saúde passa pelo reforço do poder e da 
responsabilidade do cidadão para a melhoria 
individual e coletiva, exigindo um investimento na 
promoção de uma dinâmica contínua de 
desenvolvimento, aumentando a literacia para a 
saúde, proporcionando pró-atividade, 
compromisso e autocontrolo do cidadão, com a 
finalidade de o tornar autónomo e responsável, 
fomentando o empoderamento.



LITERACIA EM SAÚDE

Manutenção do 
autocuidado

Utilização 
dos serviços 
de cuidados 

de saúde

Participar na 
tomada de 

decisão
O relatório do Conselho Nacional 
de Consumidores do Reino Unido 
sintetiza as três principais 
habilidades necessárias na literacia 
para a saúde:



LITERACIA EM SAÚDE Autonomia

Co-
responsabilidade

Redes de apoioAutocuidado

Formação



Suporte de autogestão
• Capacitar e preparar os pacientes para gerenciar seus cuidados de saúde

Os pacientes são encorajados a estabelecer metas, identificar barreiras e 
desafios e monitorar suas próprias condições. Uma variedade de 
ferramentas e recursos fornecem aos pacientes lembretes visuais para 
gerenciar sua saúde.

• Enfatize o papel central do paciente no gerenciamento de sua saúde
• Use estratégias eficazes de suporte de autogestão que incluam avaliação 

(médico ou auto?), Definição de metas, planejamento de ações, resolução 
de problemas e acompanhamento

• Organize recursos internos e comunitários para fornecer apoio contínuo de 
autogestão aos pacientes



QUE RESPOSTA?



Chronic Disease Self-Management Program
(CDSMP)

Foi implementado em 20 países:

• Reino Unido: Expert Patient Programme

• Austalia: Partnersin Health

• Canada: Canada´sChronic



Elementos chave
(Chronic Disease Self-Management Program

(CDSMP)

PROATIVIDADE

EDUCAÇÃO 
POR PARES

AUTOEFICÁCIA



PROATIVIDADE

• Manter-se informado sobre o seu estado de saúde ou doença;

• Assumir a responsabilidade e colocar em prática as técnicas e 
habilidades para controlar sua doença;

• Gerenciar mudanças emocionais;

• Trabalhar em equipa com os profissionais de saúde de referência;

• Realizar atividades que são importantes para si mesmo;



AUTOEFICÁCIA

EXPERIÊNCIAS 
ANTERIORES

APRENDIZAGEM POR 
OBSERVAÇÃO

PRESUASÃO VERBAL
ESTADO FÍSICO E 

EMOCIONAL

AUTOEFICÁCIA

ALBERT BANDURA



EDUCAÇÃO POR PARES

• Relação entre iguais;

• Linguagem simples;

• Modelo de papel;

• Ensino de conhecimentos;

• Ensino de modelos de pro-atividade;





Intervenção: ↑
conhecimento, crenças, 
barreiras, autoeficácia e 
comportamento associado 
ao diagnóstico PSOF para o 
CCR.



Doentes com menores níveis de literacia 
em saúde apresentaram menor 

probabilidade de receber quimioterapia 
em comparação com doentes com níveis 

mais elevados de literacia em saúde. 



Doentes com CCP têm alta 
alfabetização informática e 

um locus de controle interno, 
ambos são fatores positivos 
para apoiar os modelos de 
cuidados de telemedicina.



Literacia em saúde, determinante do 
autocuidado e gestão da doença 

Para se conseguir implementar uma autogestão da doença crónica 
otimizada, os indivíduos devem ser capazes de aplicar conhecimentos e 
habilidades na tomada de decisão específicos em vários domínios de 
autogestão. Isto exige um nível de literacia em saúde adequado. 



“A real medida do sucesso deve focar-se na capacidade que o 
utente tem de viver uma vida independente e bem sucedida, 
da forma como ele a vê.” 

(Rogers, 1982)


