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FORMAÇÃO PARA IDOSOS EM LITERACIA PARA A SAÚDE 
COMO FORMA DE EVITAR A MARGINALIZAÇÃO E 
EXCLUSÃO

O projeto iHeal, co-financiado pelo programa Erasmus+, Ação Chave 2 Parcerias 
Estratégicas no campo da Educação de Adultos, ambiciona a criação de um 
programa de formação que facilite o acesso da população mais velha a serviços 
de saúde eletrónicos.
O projeto propõe-se a desenhar e desenvolver uma plataforma digital inclusiva, 
interativa e de fácil utilização que permita melhorar a literacia digital para a 
saúde na população Europeia mais idosa (+50). A plataforma irá conter os 
módulos de formação online para a literacia digital e saúde, assim como irá 
permitir analizar os riscos e benefícios, avaliar a qualidade e credibilidade da 
informação, comunicar com prestadores de serviços na área da saúde, navegar 
em serviços online de saúde, ter acesso a um glossário de termos básicos de 
saúde e também informação relativa aos acessos à saúde (com as 
especificidades de cada país). Tal plataforma estará igualmente disponível numa 
aplicação mobile.
 
As soluções TIC podem contribuir para fornecer aos cidadãos Europeus serviços 
de saúde e de apoio ao envelhecimento saudável mais baratos. Mais 
concretamente, a introdução das TIC, por si só, prevê um aumento estimado de 
20% na eficiência dos serviços prestadores de saúde. Para além disso, as TIC 
permitem aos utilizadores de qualquer idade melhorarem a gestão da sua saúde.
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NUNCA É DEMASIADO CEDO OU DEMASIADO TARDE PARA SE 
TORNAR NA VERSÃO MAIS SAUDÁVEL DE SI MESMO!

 

A Literacia Digital para a 
saúde e os Idosos

À medida que a Internet e as suas inúmeras aplicações 
rapidamente se expandem para os mais variados 
aspetos do quotidiano, também o setor da saúde e 
seus serviços não são uma exceção. A Internet surge 
como mais uma fonte de informação para a saúde, tais 
como estilos de vida mais saudáveis, doenças e 
tratamentos associados. Esta evolução tecnológica 
potencia então os indivíduos a serem colaboradores 
ativos na sua própria saúde e bem-estar.
 
Com a enorme variedade de informação disponível, 
surge também a inconsistênica na qualidade da 
mesma, potenciada pela possibilidade de anonimato 
para os publicadores. Assim sendo, a literacia digital 
para a saúde permite tomar consciência das eventuais 
contradições e amplificar os benefícios que esta fonte 
de informação pode ter para os cidadãos.
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A literacia digital para a saúde é então definida 
enquanto a capacidade de procurar, localizar, 
compreender e avaliar, através de meios digitais, 
informação relacionada com a saúde, de forma a 
aplicar os conhecimentos adquiridos na abordagem 
ou resolução de problemas de saúde.
 
Os avanços da tecnologia digital proporcionam 
infinitas possibilidades e enorme potencial para os 
serviços de saúde, o que pode beneficiar os grupos 
etários mais velhos. No entanto, nem sempre estes 
possuem as competências e conhecimentos 
necessários para maximizarem estes benefícios. Ao 
se desenvolver a literacia digital para a saúde nos 
cidadãos mais velhos, estes poderão então 
efetivamente beneficiar destes recursos e assim, 
encontrarem-se melhor preparados para gerir os seus 
problemas de saúde, tomar decisões informadas e 
promover a sua saúde e bem-estar físico e mental.
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 Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2019, ocorreu em Atenas a reunião 
de arranque do projeto iHeal – Up-Skilling Elders in Digital Health 
Literacy to prevent marginalization and exclusion. Este projeto 
conta com um consórcio composto por oito parceiros de 
diferentes nacionalidades: Itália, Turquia, Grécia, Chipre, Portugal 
e Áustria.
 
O objetivo da reunião passou por todos os envolvidos se poderem 
conhecer, assim como discutir a abordagem, metodologia e 
implementação das atividades do projeto que decorrerão durante 
os próximos 2 anos.
 
O projeto iHeal irá desenvolver uma plataforma online que 
contém os módulos de formação que permitem analizar os riscos 
e benefícios da saúde digital, avaliar a qualidade e credibilidade 
da informação disponível online, comunicar com prestadores de 
serviços na área da saúde, navegar em serviços online de saúde, 
tomar contacto com termos-chave da área da saúde a partir de 
um glossário, assim como com informação relativa aos acessos 
à saúde (com as especificidades de cada país).
 
A ferramenta também permitirá que os utilizadores entrem em 
contacto entre si e se apoiem uns aos outros, promovendo o seu 
envolvimento direto e disseminando práticas de suporte mútuo.

#iHealProject
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