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Introdução: A alfabetização em saúde (AS) é um conceito relativamente novo que tem
sido estudado e discutido no contexto da educação em saúde. Está relacionado à
condição do indivíduo para obter, processar, avaliar e usar, com autonomia,
informações em saúde, aplicando-as na tomada de decisões sobre seus próprios
processos de saúde e de seus familiares ou pessoas próximas (MARQUES, LEMOS,
2017) e comunidade. Sua avaliação desempenha importante papel na redução de
riscos, melhora da qualidade de vida, melhor manejo de ações em saúde por parte do
próprio sujeito, dos profissionais de saúde e do poder público na promoção da saúde. 
Objetivo: Promover a AS em adultos e crianças e identificar a necessidade de
alfabetização em saúde de usuários atendidos por serviços de saúde oferecidos no
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UNILESTE.  Metodologia: Projeto
de extensão que busca promover e identificar as necessidades de alfabetização em
saúde de indivíduos que participam das ações ou são atendidos nos serviços de saúde
do UNILESTE. As ações seguem a metodologia da Escola de Postura de Marianne
Forssel para crianças e adultos, e a avaliação em adultos utiliza a tradução para
português do instrumento: All aspects of health literacy scale (AAHLS) desenvolvido
por Deborah Chinn e Catherine Mccarthy, buscando construir a equivalência
conceitual, de itens e semântica, a fim de manter a fidedignidade ao documento
original.  Até o momento foram utilizadas quatro versões do instrumento. Resultados:
Até o momento foram realizadas seis edições da Escola de Postura para crianças, um
grupo de tabagismo (o segundo está em desenvolvimento) e diversas ações pontuais de
promoção da AS para adultos. 
A versão mais recente do instrumento para avaliar AS foi aplicada a 34 indivíduos,
inicialmente para medir a sua sensibilidade e a compreensão e aceitabilidade em
relação a avaliação. Em cada dia de aplicação foram detectadas algumas necessidades
de reedição, a fim de proporcionar maior entendimento dos participantes e melhor
direcionamento das perguntas a sua finalidade específica: funcional – capacidade de
apreensão e uso da informação, comunicativa – interação estabelecida pelo sujeito com
prestadores e serviços em saúde e crítica – capacidade de análise e gerenciamento da
informação em saúde. Algumas pessoas que se dispuseram a preencher o instrumento
apresentam comprometimentos motores e neurológicos, demandando o
desenvolvimento de estratégias adequadas para melhor abordagem. O projeto de
extensão se articula para sua execução com o Projeto de Iniciação Científica
Capacidade, Independência Funcional e Alfabetização em Saúde em Indivíduos
Atendidos pela Fisioterapia do Unileste/MG e os estágios de fisioterapia nas áreas:
uroginecofuncional, saúde coletiva e neurofuncional, além de contar com a
participação dos estudantes do curso de Conclusão: Avaliar e promover a alfabetização
em saúde são ações que impactam significativamente a segurança dos procedimentos
de saúde, reduzindo morbimortalidade, contribuindo para a eficácia de tratamentos em
saúde e redução de custos com serviços em saúde, além de desenvolver a autonomia
do indivíduo, resultando em empoderamento e emancipação da cidadania.
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