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Problemática

Referências bibliográficas:  

Avaliar o nível de literacia em
saúde na prevenção da diabetes
mellitus tipo 2 dos idosos num
sistema agregado da comunidade.

Os níveis de literacia em saúde influenciam diretamente a qualidade de vida em geral e das populações de idosos em
particular (Panagioti et al.,2018). Compreende-se que no caso de patologias com fatores de risco modificáveis que
implicam a autogestão da doença, como por exemplo a diabetes mellitus tipo 2, a baixa literacia constitui-se como fator
de risco relevante (Huinzinga et al., 2009).

� Estudo descritivo com amostra por conveniência;
� Abordagem qualitativa com recurso a observação estruturada e entrevista

semiestruturada;
� Abordagem quantitativa com a aplicação do questionário European Health

Literacy Survey in Portuguese (HLS-EU-PT) (Saboga-Nunes et al., 2014);
� Critérios de inclusão: aceitação em participar no estudo;
� Critérios de exclusão: utentes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e

com diagnóstico ou condição que interfira com a colheita de dados e com a
intervenção.
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Amostra: 
23 Utentes

São vários os fatores que influenciam o comportamento alimentar: genéticos, psicológicos, socioculturais e ambientais.
De entre estes, destacam-se os de natureza psicossocial, tais como perda do cônjuge, isolamento social, pobreza e
integração social (Campos et al., 2000). A baixa literacia em saúde está diretamente relacionada com os conhecimentos
insuficientes no campo das doenças crónicas. Sendo que os estilos de vida estabelecem uma relação direta de causa e
consequência com o desenvolvimento destas doenças, torna-se fundamental assegurar intervenções ajustadas à
promoção da literacia direcionada às carências da população idosa (Davey et al., 2015).
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