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resultados efetivos na área da saúde é
requisito primordial na gestão de processos de trabalho em equipe multiprofissional. Esse trabalho é visto como uma
ação de mudanças e de transformações e, a comunicação efetiva é o ponto chave1. A comunicação efetiva é
considerada um dos grandes desafios
para melhorar o letramento em saúde e
a segurança do paciente2.
Dessa maneira, identificar o nível de letramento em saúde do cliente proporcionará ao profissional a escolha da melhor estratégia de comunicação e de
abordagem a ser ofertada a exemplo
da certeza de compressão de materiais
impressos que pode ser oferecido a esse
cliente1. Afinal, o letramento em saúde é
a capacidade de obter, interpretar e
compreender as informações e serviços
básicos de saúde e a competência para
utilizar essas informações a fim de melhorar a saúde3. Então, o limitado letramento em saúde está relacionado diretamente com os resultados negativos na
saúde dos clientes4.
Assim, é importante melhorar a compreensão e o entendimento dos clientes
sobre as informações e serviços de saúde evitando frustações e aproveitando

1

1

ça do paciente6. É necessário que os
serviços de saúde criem a cultura de
segurança do paciente para aperfeiçoamento de práticas seguras, por meio
de melhorias na comunicação, no trabalho da equipe multiprofissional e no
compartilhamento do conhecimento7.
Portanto, a comunicação eficaz é essencial também para garantir a segurança
do paciente, autogestão e o uso efetivo
do tempo em todas as etapas do atendimento, seja na definição do diagnóstico, ao tomar o medicamento corretamente, no agendamento e/ou no
acompanhamento das consultas. É importante que o profissional utilize estratégias de comunicação, envolvendo o
cliente em seu cuidado de saúde e aumentando a compreensão das orientações8.
Para auxiliar nesse processo, existem estratégias para que as informações em
saúde sejam ofertadas por meio da linguagem clara, melhor compreendida e
interpretada, as denominadas precauções universais para o Letramento em
Saúde9. Essas precauções visam facilitar
a comunicação e confirmar a compreensão, de forma que o risco de falha de
comunicação seja diminuído; proporcio-
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A gestão de riscos nos
serviços de saúde é competência dos Núcleos de
Segurança do paciente e
compreende a identificação, análise, avaliação,
monitoramento,
tratamento e comunicação
de riscos. Está intimamente relacionada à cultura
de segurança, que pressupõe
o
aprendizado
com as falhas e a prevenção de novos incidentes
relacionados à assistência
à saúde. A fim de ampliar
sua capacidade e efetividade, considera-se como
elementos essenciais o
comprometimento institucional, a disseminação de
conceitos entre toda a
equipe profissional, a adoção de práticas profissionais seguras, bem como
uma gestão de riscos
compartilhada, envolvendo os responsáveis pelos
núcleos de segurança,
profissionais ligados diretamente à assistência, gestores, pacientes, dentre
outros agentes que podem estar envolvidos na
assistência à saúde, uma
vez que todos são corresponsáveis pelo cuidado
seguro.
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No Brasil, o letramento em saúde começou a ser investigado em 2009, mas ainda temos uma produção incipiente do
seu impacto nos desfechos em saúde.
Apesar do aumento de publicações internacionais sobre a temática, é de fundamental importância a necessidade de
realização de mais estudos brasileiros
com a finalidade de investigar se a realidade é equivalente aos resultados mundiais. Espera-se, nos próximos anos, o
desenvolvimento de instrumentos que
avaliem letramento em saúde, além de
estudos mais profundos sobre esta temática10.
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