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INTRODUÇÃO: 
 
O envelhecimento humano é um processo de múltiplas dimensionalidades e requer 
abordagens amplas e interdisciplinares para a condução de caminhos do cuidado 
horizontais e a busca por integralidade envelhescente. Uma das condições para que 
esta situação se configure positiva é a avaliação ampla e baseada em determinantes 
confiáveis. Para tanto, torna-se imprescindível avaliar o nível do Letramento Funcional 
em Saúde (LFS) dos idosos prevendo equidade na assistência. A relevância da avaliação 
do LFS encontra-se no campo do conhecimento, apreensão, compreensão das 
informações em saúde e sua utilização nos julgamentos e tomadas de decisões na vida 
cotidiana sobre saúde, doença e prevenção da saúde para equilibrar o processo saúde- 
doença (SORENSEN, 2012). Assim, este é um recorte de dissertação de mestrado 
“Letramento Funcional em Saúde de Idosos” e busca responder qual o nível de LFS dos 
idosos de um município de pequeno porte. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
MÉTODO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de letramento 
funcional em saúde de idosos residentes na zona urbana de um município norte do Rio 
Grande do Sul. Trata-se de um estudo cuja proposta se caracteriza como um desenho 
misto de pesquisa, na qual a combinação dos dados quantitativos e qualitativos segue 
o modelo de convergência ou fusão (Creswell e Clark, 2007). A coleta de dados 
aconteceu nos domicílios dos idosos participantes da pesquisa, que totalizaram 175, na 
qual os dados quantitativos obtidos pela aplicação do instrumento S- TOFHLA (versão 
breve) foram colhidos concomitantes aos qualitativos, obtidos por meio de entrevista 
aberta. As características sociodemograficas e clínicas foram apresentadas por meio de 



 

estatística descritiva. As variáveis contínuas foram apresentadas por meio de média e 
desvio padrão, mediana, percentis, valor máximo e valor mínimo. O nível de 
letramento funcional foi estratificado de acordo com os acertos descritos na 
classificação dos escores. Para verificar a associação entre o letramento funcional em 
saúde e as variáveis sociodemográficas e clínicas utilizaram-se os testes Qui Quadrado 
de Pearson ou exato de Fisher α = 5% e p ≤ 0,05. A análise dos dados foi realizada pelo 
software SPSS (versão 20.0).O que emergiu da entrevista, que compôs os dados 
qualitativos, foi interpretado seguindo a proposta de análise temática de conteúdo. Os 
resultados da análise dos dados quantitativos e os resultados da análise dos dados 
qualitativos sofreram uma interpretação conjunta conduzindo à maior abrangência do 
fenômeno estudado e o aprofundamento da discussão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 
resultado desta construção foi uma produção científica que objetivou caracterizar o 
perfil idoso quanto ao nível de LFS, assim como sua associação com variáveis 
sociodemograficas e clínicas e compreender o impacto destes resultados no 
comportamento de saúde dos idosos do estudo. Uma categoria foi construída, com 
base na analise das entrevistas abertas e a partir desta subcategorias foram 
desenhadas, constituindo a configuração do idoso estudado. As subcategorias foram 
denorminadas de: PAPEL DO PROFISSIONAL; SUPORTE FAMILIAR E DE AMIGOS; 
COSTUMES e SUBJETIVIDADE. O resultado da avaliação do nível de LFS demonstrou 
uma maioria de idosos com alfabetização em saúde inadequada, em sua maioria. Os 
resultados associados às variáveis sociodemograficas e clínicas demonstraram 
associação entre o LFS e as variáveis sexo; faixa etária; procedência; escolaridade e 
número de filhos (p ≤ 0,005). A maioria da amostra era feminina, corroborando a ideia 
de feminização da velhice, assim como a faixa etária prevalente foi entre 60 e 69 anos. 
A discussão dos resultados permitiram acompanhar o comportamento idoso com base 
em seu nivel de letramento funcional em saúde oportunizando reflexões p acerca do 
perfil dos serviços e profissionais da saúde e a importância dispensada a este 
determinante.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
  
Acompanhar a avaliação do LFS permitiu descrever sua importância e aplicação na 
atenção integral à saúde dos idosos além de obtenção de subsídios relacionados ao 
comportamento em saúde Os achados triangulados nesta pesquisa podem constituir 
base para pensamentos e ações na atenção à população longeva, imprimindo um 
status de integralidade, equidade e acesso para esta população em foco. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


