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INTRODUÇÃO
A literacia em Saúde é definida como um conjunto de aptidões sociais e cognitivas que podem determinar a motivação e a capacidade dos indivíduos em ter acesso, compreender e utilizar
informações para promover e manter boa saúde, podendo ser uma importante aliada na estratégia de promoção de saúde9. Além disso, ela confere aos indivíduos maior controle sobre sua
saúde, capacidade de busca por informação, bem como capacidade para assumir responsabilidades no cuidado com a saúde10.
A LS apresenta três diferentes dimensões: funcional, comunicativa e crítica11. A literacia funcional engloba habilidades básicas de leitura e escrita para as situações diárias11;a comunicativa,
abrange habilidades cognitivas e sociais, trazendo aos indivíduos a capacidade de agirem de modo independente em relação a sua saúde11; a crítica, que representa a habilidade de analisar
criticamente as informações disponíveis, a fim de usar essas informações para exercer maior controle sobre os eventos da vida e situações, sendo o empoderamento dos indivíduos11. Dentre os
instrumentos relacionados à LS, Ishikawa desenvolveu um que mensura as dimensões crítica e comunicativa. Posteriormente foi modificado e ampliado por Suka, e foi denominado de Health
Literacy Scale (HLS-14)11.
A diabetes mellitus (DM) tipo 2 por ser uma das doenças crônicas mais comuns da atualidade representa um segmento de ação da atenção primária que pode se beneficiar grandemente com a
LS1. Inclusive, a Federação Internacional de Diabetes estimou que na população entre 20 a 79 anos, cerca de 425 milhões de pessoas vivem com essa condição em 2017 e até 2045, é
esperado que este número aumente em 625 milhões2. Além disso, observou-se que a doença foi responsável por aproximadamente 4 milhões de óbitos em 2017 e um custo de USD 727
bilhões, o que equivale a 12,5% do orçamento para cuidados com a saúde mundialmente2.
O autogerenciamento, uma das esferas da LS, da DM pelo indivíduo é essencial para que haja melhores resultados nesses pacientes7 e há fatores importantes que podem interferir na
adesão do tratamento, que incluem o vínculo e a clareza da comunicação entre médico e paciente8.
Dessa forma, foi observado que baixos de LS estão negativamente associados com uso de serviços preventivos e descontrole de doenças crônicas6. E , com relação especificamente a
diabetes tipo II, a LS mostra-se ser uma importante chave no seu controle, visto que um alto nível de LS pode se relacionar com adequado controle da glicemia, manutenção de dieta adequada,
mudança no estilo de vida e um uso correto dos medicamentos13
OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar a literacia em saúde em adultos diabéticos usuários do serviço público e verificar a associação com fatores socioeconômicos, demográficos e de
comportamentos em saúde.
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MATERIAL E MÉTODOS
Estudo transversal de amostragem por censo, com amostra de adultos e idosos portadores de diabetes mellitus tipo 2. Foi realizado em duas unidades de saúde nos municípios de Jundiaí e
Piracicaba, São Paulo e as variáveis do estudo: socioeconômicas, comportamentos em saúde, condições clínicas, uso de serviço de saúde LS; A Avaliação da LS foi realizada pelo instrumento
Health Literacy Scale – 14 (HLS-14) e as condições clínicas foram retiradas de prontuários das UBS selecionadas. Os dados foram tabulados no Excell® e convertidos para o programa SPSS
versão 20.0. Para as análises descritivas, foi realizado o teste do Qui-Quadrado para verificar as associações entre as variáveis do estudo.

RESULTADOS
Foram selecionados 95 adultos diabéticos, Na análise da literacia, foi constatado através do questionário HLS-14 que 48,1% possuíam alta nível de literacia e 51,6% apresentavam baixo nível
de literacia.
A média de literacia em saúde foi 41,59 (±9,20), e a mediana foi 44. Apresentaram mais alta literacia 43,9% (n=29) em Jundiaí e em Piracicaba, 65,5% (n=19). Observou-se menor nível de
literacia nas questões 2, 6 e 13 em Jundiaí e 4, 8, 13 em Piracicaba. (Questões na tabela 1). Observou-se que houve maior prevalência de baixa literacia em saúde entre os que tinham
glicemia acima de 126 mg/dl , não possuíam moradia própria, cor da pele branca, baixa escolaridade e possuíam hábito de fumar.
CONCLUSÃO
A baixa literacia esteve associada com moradia, índices glicêmicos, grau de escolaridade, raça e tabagismo e por isso, esses fatores podem influenciar a saúde dos pacientes e, dessa forma,
ter um forte impacto no manejo e controle de doenças crônicas como DM tipo 2. A LS pode ser importante foco de políticas públicas para melhorar o controle e o desfecho clínico da diabetes,
uma vez que aumentaria a capacidade do individuo de autogerenciamento e aceitação de sua condição e favoreceria seu bem estar físico, psíquico e social.
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