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Objetivo

A aplicação de metodologias confiáveis e válidas que

auxiliam de forma integral e inclusiva os pacientes com

baixo letramento é de grande importância para a melhor

qualidade de vida e diminuição da mortalidade do paciente

com IC.

Método 

Palavras chave:

Baixo letramento em saúde, educação 

em saúde, adesão medicamentosa e 

insuficiência cardíaca.
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Comparando pacientes com alta escolaridade em saúde e

pacientes com baixa escolaridade, estes podem ter problemas

para compreender as informações de saúde e seguir as

instruções de gerenciamento de doenças, contribuindo para

uma menor qualidade de vida. No entanto, estudos que não

correlacionam o baixo letramento em saúde (BLS) com o

mau prognóstico, alta taxa de hospitalização, readmissão e

redução da qualidade de vida do paciente portador de

insuficiência cardíaca (IC), são estudos que fizeram ajustes

para covariáveis associados a qualidade de vida, como a

residência, renda mensal, autocuidado, auto eficácia e apoio

social. A IC apresenta altas taxas de readmissões

hospitalares, sendo reduzida por formas de

autogerenciamento. Ferramentas para o autogerenciamento

dependem que o paciente reconheça e responda caso tenham

sintomas de IC, portanto exigem adequado letramento em

saúde.
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Elas se baseiam em facilitar o reconhecimento do

paciente/cuidador e o relato dos sintomas de exacerbação da

IC, como peso, edema, dispneia e fadiga, atendendo às

necessidades de indivíduos com baixo nível de alfabetização.

Assim, melhorar a alfabetização em saúde é fundamental

para permitir que o paciente aumente o controle sobre sua

doença, pois a alfabetização em saúde tem sido associada a

menor mortalidade e menor taxa de readmissão em hospitais.
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