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Promover a Literacia em Saúde nos idosos para uma 
melhor prevenção da diabetes mellitus tipo 2

VI Jornadas do Dia Mundial da Diabetes
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Amostra: 
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Introdução

Metodologia

Resultados

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

� 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 (HLS-EU-PT);

Considerações finais
Uma intervenção na comunidade através de um programa estruturado de literacia em saúde que
incentive o aumento da atividade física e uma alimentação saudável, tem efeitos significativos na
saúde sobre os fatores de risco da diabetes (Jenum et al,2006). Os programas devem incluir estratégias
para aumentar a consciência, melhorar o conhecimento e mudar atitudes relativamente à atividade
física e alimentação saudável através de: ações de formação, folhetos informativos, reuniões informais,
meios de comunicação, etc (Bourman et al,2003).
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Nos últimos anos, registámos um aumento crescente da incidência e prevalência da diabetes
mellitus tipo2 que afeta já 415 milhões de pessoas no mundo, com previsão de subida para
642 milhões em 2040 (OND, 2015). Em Portugal, mais de 1 milhão de pessoas sofrem desta
doença, com aumento da prevalência de 23% (DGS, 2017) nas idades dos 65-74 anos. A
melhoria da literacia em saúde permite melhorar a prevenção e os resultados em saúde.


