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INTRODUÇÃO: 

O Letramento em Saúde (LS) é um componente da área da promoção da saúde, que diz respeito 

às capacidades de se obter, processar, compreender, avaliar e comunicar informações de saúde, bem 

como de seus serviços, a fim de informar e permitir participação nas decisões clínicas, favorecendo a 

tomada de decisão e a mudança de comportamento a partir das informações adquiridas, prevenindo 

doenças e promovendo qualidade de vida (1,2,3).  

Estudos sugerem uma relação inversamente proporcional entre LS e fatores de risco associados 

ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas as cardiovasculares (4), que 

dizem respeito a distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos que atingem milhares de pessoas 

anualmente. Os fatores de risco são condições que favorecem o aparecimento dessas doenças, 

classificados como não modificáveis ou modificáveis, e grande parte delas pode ser evitada através da 

mudança de comportamento e hábitos de saúde, por meio de práticas preventivas (5).  

A prática comportamental de mudança de comportamentos de saúde pode gerar uma cadeia 

desencadeadora de práticas saudáveis e está associada a alto LS, pois indivíduos informados 

adequadamente e que compreendem de forma clara as recomendações, adquirem a capacidade de 

compartilhar as decisões que interfiram em sua saúde (6). 

Há muitos estudos sobre intervenções que comprovadamente reduzem os fatores de risco já 

existentes em determinadas populações, e que podem impedir o desenvolvimento das DCV em até 80% 

dos casos, e é enfatizado sobre a prevenção ser feita ao longo da vida, devido a dinamicidade e 
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continuidade dos riscos cardiovasculares e da própria prevenção conforme o envelhecimento dos 

indivíduos, e a adoção de estilo de vida saudável, que deve ser encorajada a todas as pessoas (7).  

É sabido sobre a importância do papel do profissional de saúde no incentivo à prática de 

comportamentos considerados saudáveis para prevenção de DCV, sendo um dos meios mais 

explorados para que tal ação aconteça o letramento em saúde. Porém, a adesão a um estilo de vida 

saudável tem sido um grande desafio para a saúde pública. Desta forma, pergunta-se: qual é a influência 

do letramento em saúde na prevenção de fatores de risco modificáveis associados a doenças 

cardiovasculares em adultos e/ou idosos? 

MÉTODOS E ANÁLISE: 

 O protocolo foi desenvolvido de acordo com a lista de verificação Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P)(8), e para relatar a overview será utilizado 

o  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (9). 

 

Critérios de Elegibilidade: Os artigos devem se enquadrar nos critérios de elegibilidade de acordo com 

a estratégia PICOS (population, intervention, control, outcomes and study results), descrita na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Elementos da pergunta de pesquisa de acordo com a estratégia PICOS. Campinas, 2022. 

 

Critérios de Inclusão e Estratégia de Busca: Serão considerados revisões sistemáticas e/ou meta-

análises sobre letramento em saúde em adultos e/ou idosos com foco na prevenção de fatores de risco 

das doenças cardiovasculares. As buscas serão realizadas sem restrições de período ou região. Apenas 

serão considerados estudos em português, inglês ou espanhol. As revisões sistemáticas deverão ter alta 

qualidade metodológica, avaliar e relatar o risco de viés para os estudos primários incluídos, bem como 

da certeza da evidência. 

A busca será realizada em 12 bases de dados bibliográficas eletrônicas (Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Cochrane Library, EBSCOhost, Embase, Epistemonikos, MEDLINE, ProQuest, PsycNet, 

PubMed, PubMed PMC, Scopus e Web of Science).  

Descrição Abreviação Elementos da questão  

Population (População) P Adultos e/ou idosos 

Interventions (Intervenções) I Letramento em saúde  

Controle (Control) C Não haverá restrições 

Outcomes (Desfechos) O 

Clínicos, comportamentais, relacionamento 
paciente-sistema saúde e outros resultados 
relacionados a prevenção de fatores de risco das 
DCV 

Types of studies (Tipos de estudos) S Revisões sistemáticas e/ou meta-análises 
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A estratégia de busca utilizará os descritores em saúde de acordo com o DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings) da seguinte forma: “Health Literacy” “AND” 

“Cardiovascular Diseases” AND “Systematic Review” OR “Meta-Analysis”. 

Os estudos duplicados selecionados pela busca serão excluídos. Dois autores da revisão 

avaliarão independentemente os títulos e resumos dos estudos encontrados durante as pesquisas. 

Discordâncias serão avaliadas e discutidas durante reuniões de consenso com um terceiro autor de 

revisão. Estudos potencialmente relevantes serão examinados na íntegra pelos mesmos dois autores 

da revisão. Os estudos que atenderam aos critérios de elegibilidade serão incluídos na overview. 

Discordâncias serão discutidas em reuniões de consenso com um terceiro autor de revisão. Será 

utilizada a plataforma Rayyan (10) para conduzir a eleição dos estudos, e para o gerenciamento de 

referências será utilizado o software Mendeley (11). 

Análise dos estudos, qualidade e risco de viés: A qualidade dos estudos será avaliada usando o 

instrumento AMSTAR 2 (A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews 2) (12), que se configura em 

um checklist contendo 16 itens, que será preenchido por dois revisores independentemente ao decorrer 

da seleção dos artigos completos. Discordâncias serão revolvidas por meio de discussão em reuniões 

para entrar em consenso. 

Após a confirmação da elegibilidade, cada revisão será mapeada de acordo com o desfecho 

analisado, por exemplo, fator de risco, adesão medicamentosa, entre outros. Serão mapeados todos os 

estudos incluídos nas revisões sistemáticas para avaliar a extensão da sobreposição entre as revisões 

e para garantir que nenhuma contagem dupla de evidências ocorra ao realizar análises quantitativas 

adicionais. Onde revisões cobrindo áreas temáticas amplamente sobrepostas, uma única revisão com a 

cobertura mais abrangente da literatura e/ou a mais alta qualidade metodológica, conforme julgado pela 

ferramenta AMSTAR 2 (12), será selecionado para compor a overview. Quando as revisões se sobrepõem 

apenas parcialmente em seu escopo ou cobertura de evidências, poderão ser incluídas como revisões 

da overview.  

Avaliação da certeza na evidência: A abordagem GRADE será usada para avaliar a certeza da 

evidência para cada resultado em cada revisão incluída(13). Isso será retirado diretamente das revisões 

se já relatado; caso contrário, a avaliação GRADE para as revisões será realizada por dois 

pesquisadores de forma independente. 

Síntese de dados e análise: A extração de dados será padronizada e realizadas por dois autores 

independentes, sendo criada uma base de dados em uma planilha no programa Excel. Um terceiro autor 

irá verificar as discrepâncias, havendo uma discussão para consenso, e as informações serão 

organizadas para que seja construído o texto original. As informações extraídas incluirão o cenário do 

estudo, características do estudo (título, autores, ano de publicação, país de publicação e desenho do 

estudo), objetivo da pesquisa, número de estudos identificados, características da população alvo, 

critérios de inclusão e exclusão, medidas do LS, prevalência do LS, resultados, variáveis de 
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acompanhamento (fatores de risco), tipo de desfecho avaliado (Clínicos, comportamentais, 

relacionamento paciente-sistema saúde e outros resultados relacionados a prevenção de fatores de risco 

das DCV), conclusões do autor, limitações da revisão, lacunas de evidência e conflitos de interesse. Os 

dados serão extraídos das revisões sistemáticas e meta-análises, porém, caso as informações sejam 

insuficientes, serão consultados os estudos primários referentes para elucidar as questões levantadas. 

 No final da análise de dados, será realizada uma metanálise considerando modelos de efeitos 

aleatórios. Para a análise dos dados será verificado a presença de estudos semelhantes nas revisões 

sistemáticas incluídas e também se será necessário realizar metanálises separadas para os diferentes 

tipos de desenhos de estudo que venham a ser observados nas revisões. Os resultados serão 

apresentados por meio de forest plots e a heterogeneidade será avaliada por meio do teste Qui-

quadrado, do coeficiente I² e da análise de sobreposição dos intervalos de confiança. O viés de 

publicação será avaliado pelo funnel plot. Se, entretanto, os estudos forem considerados heterogêneos, 

será realizada apenas uma síntese narrativa das intervenções encontradas. 

Apresentação das descobertas: Produziremos um mapa de evidências(14,15) para apresentar o volume 

de evidências para cada fator de risco ou desfecho analisado. Uma tabela de resumo de características 

será apresentada para todas as revisões selecionadas. As informações a serem apresentadas 

abrangerão as características da população de pacientes, instrumento de mensuração do letramento, 

comparador, desfecho analisado, número de estudos, número de pacientes, julgamento de viés 

AMSTAR 2 e avaliação geral da certeza da evidência usando o GRADE. Será feita uma lista de 

resultados relatados além daqueles pré-especificados neste protocolo; quaisquer resultados extras que 

não foram pré-especificados, mas considerados significativos pelo painel consultivo, serão submetidos 

à extração de dados. 

CONCLUSÃO: 

Os mapas de evidências e as tabelas de resumo fornecerão uma visão geral das evidências e 

permitirão a identificação de lacunas de evidências para destacar a prioridade para pesquisas futuras.  
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