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O cidadão exercerá os seus direitos e deveres …

se dispuser de bons níveis de:

a) literacia em saúde

b) competências

c) motivação 

d) poder para tomada de decisões saudáveis 

e de acesso, em condições de igualdade de oportunidades, a condições estruturais, 

ambientais e sociais que lhes permitam agir sobre os fatores que a determinam

PORQUÊ?
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Nos serviços de saúde …

- aumentar o seu nível de participação 
- ajudar a identificar as preocupações/necessidades
- incentivar a fazer:

- antes da consulta, exames ou tratamentos 
- uma lista do que querem falar ou perguntar

Na comunidade …

- contribuir com atividades nas escolas, locais de trabalho, grupos 
comunitários 

- aumentar o acesso à Internet, essencial para aumentar a 
acessibilidade à informação de saúde

- melhorar o contacto com profissionais e serviços de saúde

FINALIDADE …
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Literacia em Saúde

Importa conhecer os fatores que promovem a saúde e os fatores de 
risco para a saúde.

E ainda a capacidade de utilizar, de forma efetiva, esse conhecimento 
para adotar comportamentos e estilos de vida saudáveis. 

Pode ser concretizado através de:

- estratégicas de sensibilização e de informação para mudanças comportamentais promotoras 
de saúde

- identificação de competências:

- Básicas em saúde (adopção de comportamentos protectores da saúde e de prevenção da doença, 
bem como o auto-cuidado)

- Consumidor (tomar decisões de saúde na selecção de bens e serviços) 

- Cidadão (conhecimento dos seus direitos em saúde)

É importante criar uma baseline de literacia de saúde bem como um sistema de informação 
adequado.

COMO?
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Literacia em Saúde

O PNS PROPÕE:

A promoção de uma cultura de cidadania que vise a promoção da literacia e 
da capacitação dos cidadãos, de modo que se tornem mais autónomos e 
responsáveis em relação à sua saúde e à saúde de quem deles depende. 

A realização de ações de promoção da literacia que foquem medidas 
de promoção da saúde e prevenção da doença, nomeadamente nas 
áreas da vacinação, rastreios, utilização dos serviços e fatores de risco. 

Capacitação dos cidadãos 

Capacitar os cidadãos, através de ações de literacia, para a autonomia e responsabilização 
pela sua própria saúde e por um papel mais interventivo no funcionamento do sistema do 
Sistema de Saúde, com base no pressuposto da máxima responsabilidade e autonomia 
individual e coletiva (empowerment). 
A capacitação dos cidadãos torna-os mais conscientes das ações promotoras de saúde, bem 
como dos custos em que o sistema de saúde incorre pela utilização dos seus serviços. 

http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Documents/2015/Junho/PNS-2020.pdf

COMO?
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Literacia em Saúde

- Perspectiva das Organizações de saúde -
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Perspetiva cultural:

A organização é vista como o lugar onde residem ideias, valores, normas, rituais e crenças que

sustentam as organizações como realidades socialmente construídas

Perspetiva politica:

Organizações como redes de pessoas independentes com interesses divergentes que se juntam em 

função da oportunidade, por exemplo, de ganhar a vida, de desenvolver uma carreira, de perseguir um 

objetivo ou meta desejados.

Conceito de ORGANIZAÇÃO

é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas,
métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um
conjunto de imperativos determinantes (crenças, valores, culturas etc.).
(MEIRELES, 2003).
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

FUNÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES

- Tornar “produtivos” os conhecimentos

- Reunir conhecimento para obter resultados

O pensamento complexo permite conceber a ação e a condição humana sob 
diferentes perspectiva

As organizações de saúde são, para a prestação de cuidado, um sistema 
complexo na sua estrutura, na articulação e interações, bem como nos espaços 
organizacionais

Forma de associação humana com um objetivo comum

Espera-se, assim, uma ação transformadora por parte das organizações

ORGANIZAÇÃO …
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE E OUTRO TIPO DE ORGANIZAÇÃO: DIFERENÇAS ?

✓ dificuldade em definir e medir o produto “prestador de cuidados de saúde” 

✓ existência de pressão de lobbies, pode gerar interesses diferentes dos da 
organização

✓ complexidade do trabalho, dependente de diferentes grupos profissionais 

✓ inovações tecnológicas implicam dinâmicas fomentadoras do aumento dos 
consumos

✓ produtividade depende da combinação adequada entre os vários tipos de 
profissionais

✓ integração organizacional é (… sempre) um desafio
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Adequada gestão organizacional

- requerer condução pela organização e não somente iniciativas individuais 

Abordagem integrada para a qualidade

- estratégias de melhoria da qualidade e avaliação da qualidade clínica 

Foco na produção do cuidado

- adequar a decisão clínica para a efetividade e eficiência

E ainda:

i. Gestão centrada no cliente

ii. Foco nos resultados 

iii. Comprometimento da direção 

iv. Responsabilidade social 

v. Valorização das pessoas 

O QUE ESPERAR?
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Programa Nacional para a Saúde, Literacia e Autocuidados

A literacia em Saúde, é entendida como a capacidade para tomar decisões

informadas sobre a saúde, na vida de todos os dias, e também

naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do Sistema de Saúde, na

medida em que contém elementos essenciais do processo educativo e

proporciona capacidades indispensáveis para o autocuidado
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Projetos

Rede Inteligente para promoção da literacia em saúde
«Repositório de Literacia em Saúde» - Portal SNS

Vida Ativa
Física, intelectual e afetiva

Jovem móvel
Promover a vida ativa e prevenir situações de dependência na população jovem

Qualificação e promoção da literacia em saúde nos espaços
de atendimento do SNS

qualificação dos espaços de atendimento no SNS, que devem incluir conteúdos de 

educação para a saúde e literacia, com particular atenção para utilização de imagens televisivas
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Envelhecimento, autocuidados e cuidadores informais
desenvolver técnicas em ambiente residencial (domicílios, instituições para pessoas 

dependentes) para pessoas idosas e seus cuidadores informais - facilitar o acesso e o percurso 

dos utentes no SNS

SNS + Proximidade – 4 áreas: Literacia em Saúde; Plano Individual de Cuidados; Doença 

Aguda e Requalificação de Espaços

Projetos

Navegabilidade no SNS e no sistema de saúde português

Ajudar as pessoas a conhecer melhor os serviços de saúde, de forma a utilizá-los mais 

eficaz e eficientemente
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade 

do conhecimento sobre saúde, aberta, inclusiva e participativa e de 

instituições cívicas, organizações, comunidades e indivíduos que 

formam essas sociedades

Considerar pré-requisitos desejáveis:

Combinar conhecimento, atitudes, capacidades e práticas necessárias 

para aceder, analisar, avaliar, usar, produzir e comunicar informações e 

conhecimento de formas criativas, legais e éticas que respeitem os 

direitos humanos
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Literacia em Saúde : 
Perspectiva das Organizações de saúde

Capacitar as pessoas para tomar decisões 

informadas sobre a saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define literacia em saúde como o 

conjunto de “competências cognitivas e sociais e a capacidade dos 

indivíduos para ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação 

de formas que promovam e mantenham boa saúde (WHO, 1998) 

Então …
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Saúde em todas as políticas 
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Promover o bem 
estar das pessoas
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http://www.sns.gov.pt/

