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Ao ler um artigo de José A. Carvalho Teixeira (2007), Director do Departamento de Formação 

Permanente do ISPA de Lisboa, apelando à contribuição comunitária através do envolvimento e 

participação da comunidade nos cuidados de saúde primários, algo que a Organização Mundial de Saúde 

considera estratégico para uma melhoria da utilização dos serviços e de complementaridade com os 

esforços dos profissionais, proporcionando o melhoramento na prestação dos cuidados de saúde, fiquei a 

pensar o quanto seria importante que esta participação comunitária dos utentes fosse uma realidade 

efectiva, activa, responsabilizada, contribuindo para o planeamento das actividades, para o controlo dos 

processos e para a sua avaliação. Concordo plenamente com o autor quando este diz: “Só com essa 

participação será possível atingir um objectivo central: nos CSP, os aspectos psicológicos, sociais e 

culturais devem estar ao mesmo nível que os problemas biológicos e a qualidade técnica dos cuidados de 

saúde que são prestados” (Teixeira, 2007). 

Partilho das ideias de José A. Carvalho Teixeira (2007) e arriscaria dizer que esta 

complementaridade, a concretizar-se, poderia acrescentar vantagens claras, ajudando a simplificar os 

conteúdos e a atenuar as diferenças. Verificamos que os cidadãos querem ser ouvidos, ter mais poder, 

definir e planear prioridades, controlar os processos e avaliar os seus resultados. Porém, em muitos casos, 

o seu nível de literacia para a saúde não é suficiente, e isso remete-nos para uma questão fundamental. O 

problema específico da Literacia para a saúde e da literacia na sua globalidade. 

O Gabinete de Estatística e Planeamento do Ministério da Educação publicou em Novembro de 

2009 um estudo sobre a dimensão económica da literacia em Portugal. O relatório apresenta uma 

perspectiva não técnica do modo como os economistas encaram a literacia e conclui que Portugal se deve 

preocupar com a economia da literacia por, pelo menos, três motivos principais: primeiro, devido à 

influência que a literacia exerce na capacidade da economia para criar riqueza; segundo, porque o défice 

de literacia gera níveis indesejáveis de desigualdade com consequências importantes, nomeadamente na 

educação e na saúde; terceiro, porque uma baixa literacia reduz a eficácia dos investimentos públicos 

realizados para dar bens e serviços a adultos com baixos níveis de competências. (Incorporated, 2009) 

Entretanto, Emília Nunes (2010), Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública e Directora de 

Serviços de Promoção e Protecção da Saúde, DGS, num texto datado de 1 Março de 2010, refere que o 

exercício pleno dos direitos e deveres dos cidadãos em matéria de saúde só poderá ser alcançado se estes 

dispuserem de bons níveis de literacia em saúde, de competências, da motivação e do poder para a tomada 

de decisões saudáveis e tiverem acesso, em condições de igualdade de oportunidades, a condições 

estruturais, ambientais e sociais que lhes permitam agir sobre os factores que determinam a saúde. 

Segundo a  autora, ao longo das últimas décadas tem-se feito muito no sentido de controlar determinadas 

doenças e os seus factores de risco. No entanto,  segundo a OMS, apesar de todos os esforços, prevê-se 

que a sua incidência continuará a aumentar nos próximos dez anos. (Nunes, 2010). 

Reforçando esta ideia, mais recentemente, num congresso sobre “Dor Crónica é Doença”, os 

profissionais de saúde manifestaram mais uma vez a preocupação com a fraca adesão à terapêutica e 

sobretudo com a escassez de literacia em saúde. 

Paralelamente, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde revelou a crescente preocupação 

em promover a literacia em saúde e em capacitar os cidadãos para a gestão da sua própria saúde, 

enfatizando a ideia de um sistema de informação gerido pelo cidadão, como ferramenta potenciadora de 

literacia em saúde. Segundo o observatório, ao cidadão deverá ser, cada vez mais, facultada a informação 

necessária e dada a oportunidade de gerir a informação em saúde de que dispõe, de tomar decisões sobre 

questões que o afectem, sendo, para isso fundamental uma aposta na promoção da literacia em saúde, 

apostando na literacia digital (OPSS, 2009). 

Emília Nunes (2010), salienta a importância de agir sobre os determinantes sociais da saúde, 

lutando contra o marketing global, a massificação, a concentração de mercados, liberalização económica, 

o desemprego, a marginalidade, a pobreza e a exclusão, garantindo igualdade de oportunidades entre 

géneros e entre diferentes grupos sociais. Este é um processo que implica uma estreita aliança entre todos 

os sectores sociais, políticos, organizações da sociedade civil e cidadãos (Nunes 2010). 

Concluindo, parece-me óbvio que pessoas com melhor acesso à informação, capacidade de a 

compreender e utilizar, com maior acesso a bens económicos e a serviços de saúde, conseguem enfrentar 

melhor os riscos e as dificuldades do quotidiano, beneficiando mais dos avanços da saúde. 

Contrariamente, a pobreza e a exclusão social deterioram o bem-estar dos cidadãos, comprometendo a sua 

capacidade de participação na sociedade, de acesso à educação, ao emprego e à saúde. Mediante um 

processo de consciencialização social - tão necessário nesta época de crise generalizada - é preciso que os 

cidadãos disponham das competências, da motivação, de oportunidades de acção e de participação, 

contribuindo para que cada indivíduo seja capaz de gerir a sua saúde, com respeito pelo direito ao 

consentimento informado e à autodeterminação em saúde, visando a desejável mudança de 

comportamentos e atitudes perante a doença. 
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