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Resultado

Conclusão 

Baixo letramento em saúde: impacto na hipertensão 
arterial sistêmico

Letramento em saúde (LS) diz respeito à técnica de leitura e fala, capacidade de desenvolver a informação por parte do profissional de

saúde a fim de estabelecer e preservar a boa qualidade de saúde. É influenciado pelos sistemas de saúde/ educacional, mídia, família,

âmbito de trabalho/comunidade. Esse estudo objetiva identificar os fatores condicionantes do baixo letramento em saúde no contexto

da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e suas repercussões.

Objetivo

Método 

Pinhati et al. relataram um nível de letramento em saúde questionável ou inadequado com uma taxa superior a 70%, na atenção

secundária, sendo associada principalmente a idosos e pacientes com renda menor do que um salário mínimo. Entretanto o estudo

não encontrou correlação com pior controle da pressão arterial. Borges et al., investigando 357 pacientes, sendo 124 hipertensos,

encontraram relação entre a idade e anos de estudo com o baixo letramento, sendo este superior a 70% nas unidades básicas

estudadas. Em todos os cenários foi superior entre hipertensos. O estudo de Carvalho (2016) relatou baixo LS em 80,2% dos 340

pacientes estudados, observando nesses uma não adesão ao tratamento 77% superior em comparação àqueles com LS adequado. Já

outro estudo com 369 pacientes, encontrou LS inadequado ou marginal em 43,6% dos pacientes, tendo encontrado nesses pacientes

pior qualidade de vida (OR: 1,87, IC95%: 1,23-2,84).

Pesquisamos os termos “hipertensão”, “letramento em saúde”, “letramento funcional em saúde”,

“literacia em saúde”, “baixo letramento”, “adesão a medicamentes” nas bases SCIELO, LILACS,

bibliotecas de dissertação e teses das Universidades Públicas e nos arquivos da Organização

Mundial da Saúde. Incluímos publicações entres 2015 e 2020.

O baixo letramento em saúde é relacionado a população idosa e a pacientes com menor tempo de estudo e renda, tendo presumível

capacidade de influenciar no desfecho de pacientes hipertensos, visto que resulta em menor adesão a medicação e foi associado a

pior qualidade de vida. Embora existam mediações a fim de favorecer e instigar o interesse dos indivíduos por estudo em saúde e

para desenvolver os meios de veiculação de informações, na maioria das vezes, os mecanismos utilizados não são apropriados

podendo trazer informações não condizentes com o proposto, que é aumentar o nível de letramento em saúde da população. É

necessário, portanto, repensar as estratégias atuais
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