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COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DE PESSOAS IDOSAS COM LETRAMENTO EM SAÚDE 
INADEQUADO

O letramento em saúde (LS) consiste em um conjunto de competências que determinam a 
motivação e capacidade do indivíduo de acessar, compreender e utilizar informações para promoção 
de sua saúde. É alta a prevalência de LS inadequado no Brasil, principalmente na população idosa, o 
que pode contribuir para o comprometimento da funcionalidade destas pessoas em diferentes 
domínios. 
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Investigar se existem diferenças na funcionalidade de pessoas idosas com diferentes níveis de LS.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 
São Judas Tadeu (parecer nº 4.251.096). As avaliações foram realizadas por meio de um formulário 
eletrônico. Foram incluídos 174 idosos (112 mulheres), com idade média de 67,9±5,9 anos. O LS 
foi avaliado por meio do Newest Vital Sign (NVS), traduzido e validado para o português do Brasil, 
e que permite classificar o LS em adequado, inadequado e limítrofe. A funcionalidade foi avaliada 
por meio do World Health Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), considerando os 
domínios Compreensão e comunicação, Mobilidade, Autocuidado, Relações interpessoais, 
Atividades de vida diária e Participação social, além do escore total. Maiores pontuações nos 
escores do WHODAS indicam menor funcionalidade. Os escores do WHODAS e a idade foram 
comparados entre os grupos de idosos com diferentes níveis de LS utilizando o teste de 
Kruskal-Wallis, considerando alfa de 5%. Quando identificada diferença significativa, o teste de 
Mann-Whitney foi utilizado para comparação entre pares, considerando alfa de 1,7% (correção 
para comparações múltiplas). 

Idosos com LS inadequado apresentam menores níveis de funcionalidade nos domínios de 
compreensão e comunicação, relações interpessoais, além de maior comprometimento da 
mobilidade. Estes resultados reforçam a importância de avaliar o LS na população idosa e de buscar 
intervenções para promover sua melhoria, contribuindo assim para a promoção de saúde e 
funcionalidade das pessoas idosas.

A tabela apresenta os escores do WHODAS para cada grupo de idosos de acordo com o nível de LS 
identificado pelo NVS.  O grupo com LS inadequado apresentou maiores escores no domínio Compreensão 
e comunicação do WHODAS, comparado aos grupos com LS limítrofe e adequado; no domínio Mobilidade 
comparado ao LS limítrofe; no domínio Relações interpessoais e escore total comparado ao LS adequado. 
Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com LS adequado e limítrofe. 

Escore do WHODAS LS Inadequado (n=43) LS Limítrofe (n=57) LS Adequado (n=74)

Compreensão e comunicação 22,2 (3,1) 11,1 (1,6) 12,5 (1,7)

Mobilidade 24,4 (3,3) 14,3 (2,3) 15,4 (2,0)

Autocuidado 7,1 (1,6) 5,0 (1,3) 3,7 (1,0)

Relações interpessoais 15,0 (2,1) 11,4 (1,8) 9,0 (1,3)

Atividades de vida diária 17,7 (3,3) 15,1 (2,6) 11,2 (1,8)

Participação social 17,3 (3,0) 9,8 (1,8) 11,3 (1,6)

Total 17,0 (2,3) 10,9 (1,5) 10,2 (1,3)

Tabela. Média e erro-padrão dos escores do  WHODAS para cada grupo de idosos conforme o 
lletramento em saúde (LS).
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