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INTRODUÇÃO 

A USF da Baixa presta cuidados de saúde a população multicultural, oriunda de 94 países diferentes, resultante dos movimentos migratórios e 
diáspora. Esta população tem demonstrado vulnerabilidade na promoção da saúde e prevenção da doença, pelo que se considerou pertinente o 
desenvolvimento, e implementação de projetos em literacia em saúde, visando a promoção de maior autonomia, responsabilização e tomada de 
decisão. 

OBJETIVO 

Capacitar os utentes da USF da Baixa, famílias e cuidadores para que obtenham as competências e os conhecimentos necessários de modo a aceder, 
compreender, avaliar e utilizar informações sobre saúde, permitindo-lhes tomar decisões sobre cuidados de saúde, prevenção da doença e modos de 
promoção de uma vida saudável. 

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

As sessões de educação para a saúde são uma estratégia utilizada para a promoção da saúde dos indivíduos, grupos ou comunidades, que visam a 
melhoria e a adoção de estilos de vida saudáveis. Estes momentos formativos possibilitaram uma maior capacitação  dos utentes, famílias e 
cuidadores para a tomada de decisões informadas aumentando o seu potencial de saúde e confiança na integração com os profissionais de Saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os projetos de literacia em saúde tiveram em consideração o respeito pelas crenças e práticas culturais, influenciando de forma positiva a relação 
terapêutica da população migrante com a equipa de saúde. Foram utilizadas estratégias para ultrapassar barreiras linguísticas e culturais, e a adesão 
dos participantes tem sido crescente. Com os projetos implementados procuramos promover o aumento da literacia em saúde e equidade no acesso 
aos cuidados de saúde. 

Bibliografia 

1. Sørensen, K., et al. (2012). Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health, 12:80. 

2. Taggart et al.(2012). A systematic review of interventions in primary care to improve health literacy for chronic disease behavioral risk factors. BMC Family Practice 13:49. 

3. Fawcett, S. et al. (2010) Constructing an action agenda for community empowerment at the 7th Global Conference on Health Promotion in Nairobi. Global health promotion, 17, 52:56. 

4. Purnell, L (2010). A diversidade Cultural e a prestação de cuidados de Saúde. In: Purnell, L; Paulanka, B. (2010). Cuidados de saúde transculturais: uma abordagem culturalmente competente. Loures: Lusodidacta. 

 
 
 
 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

SABIA QUE….. 
NO ACES Lisboa Central-USF da Baixa temos o Projeto: 
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