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Letramento nutricional: desempenho de dois grupos 
populacionais brasileiros

Nutrition literacy: performance of two Brazilian 
population groups

ABSTRACT

SAMPAIO, H. A. C.; SILVA, D. M. A.; SABRY, M. O. D.; CARIOCA, A. 

A. F.; CHAYB, A. P. V. Nutrition literacy: performance of two Brazilian 

population groups. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr. = J. Brazilian Soc. 

Food Nutr., São Paulo, SP, v. 38, n. 2, p. 144-155, ago. 2013.

In this study, we aimed to compare the level of nutritional literacy of two 

different population groups. It is a cross-sectional quantitative study with 

secondary data analysis. We investigated 140 individuals, both male 

and female, divided in two groups: 70 were customers of a mall (Group 

1) and 70 were patients of the National Health System - NHS (Group 2) 

in Fortaleza, Ceará state, Brazil. The level of nutritional literacy was 

determined by the Nutritional Literacy Scale (NLS) questionnaire, which 

was translated into Portuguese. The two groups were compared using 

Chi-square test or Fisher exact test and Student’s t test, adopting p<0.05 

as significance level. Adequate performance was found in the NLS evalu-

ation, which was different from the literature results. Group 2 showed 

worse performance (p<0.05) when compared with Group 1 for both male 

and female participants. The educational background of participants 

also influenced this performance. There were significant statistical dif-

ferences according to most groups of questions considering the total fe-

male individuals. Male participants presented the best performance. The 

present study demonstrated that there are different performances con-

sidering various issues related to nutrition and the population groups 

evaluated. Further investigation should be carried out for the design of 

educational activities. It is suggested that the instruments of nutritional 

literacy assessment be validated for the Brazilian population.
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RESUMEN

Comparar el grado de letramento nutricional 

de dos grupos de población diferentes. Estudio 

transversal, de naturaleza cuantitativa, con 

análisis de datos secundarios. Participaron del 

mismo 140 individuos de ambos sexos, siendo 

70 visitantes de un centro comercial (grupo 

1) y 70 pacientes de la Seguridad Social - SS 

(grupo 2) de la ciudad de Fortaleza, Ceará. El 

grado de letramento nutricional se determinó 

mediante un cuestionario Escala de Letramento 

nutricional (NLS), traducido al portugués. 

Los grupos se compararon mediante el test de 

Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher y el test 

t-Student, adoptándose una p<0,05 como nivel 

de significación. A diferencia de lo expuesto en 

la literatura, en el presente estudio el desempeño 

de los entrevistados en el NLS fue equivalente a 

un letramento nutricional adecuado, siendo, sin 

embargo, inferior entre los miembros del grupo 

2 (p<0,05) para ambos sexos. La escolaridad 

también influenció el desempeño en el referido 

instrumento. Al analizar los bloques de preguntas 

que formaban parte del NLS, hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas 

conferidas, para la mayoría de las preguntas, por 

las mujeres pertenecientes al grupo 1, cuando 

fueron comparadas a las del grupo 2. Ya entre 

los hombres, al comparar las respuestas entre 

los dos grupos (1 y 2) la diferencia no resultó 

significativa. El presente estudio demostró que 

existen desempeños diferenciados teniendo en 

cuenta tanto los diversos temas ligados a la 

nutrición como el grupo poblacional evaluado, 

y que dicho aspecto debe ser investigado para 

el delineamiento de las acciones educativas. Se 

sugiere realizar la validación de instrumentos 

que midan el letramento nutricional para la 

población brasileña.

Palabras clave: Letramento nutricional. 
Conocimiento sobre la nutrición. Seguridad 
Social.

RESUMO

Comparar o grau de letramento nutricional de 

dois diferentes grupos populacionais. Estudo 

transversal, de natureza quantitativa, com 

análise de dados secundários. Participaram do 

mesmo 140 indivíduos de ambos os gêneros, 

sendo 70 frequentadores de um shopping cen-

ter (grupo 1) e 70 pacientes do Sistema Único de 

Saúde – SUS (grupo 2) da cidade de Fortaleza, 

Ceará. O grau de letramento nutricional foi de-

terminado por meio do questionário Nutritional 

Literacy Scale (NLS), traduzido para o português. 

Os grupos foram comparados por meio dos tes-

tes Qui-quadrado ou Exato de Fisher e do teste 

t de Student, adotando-se p<0,05 como nível de 

significância. Diferentemente do exposto na lit-

eratura, no presente estudo, o desempenho dos 

entrevistados no NLS foi equivalente a um letra-

mento nutricional adequado, sendo, no entanto, 

inferior entre os integrantes do grupo 2 (p<0,05), 

para ambos os gêneros. A escolaridade também 

influenciou o desempenho no referido instru-

mento. Ao se analisarem os blocos de questões 

que integravam o NLS, houve diferenças estatisti-

camente significativas entre as respostas conferi-

das, para a maioria das questões, pelas mulheres 

pertencentes ao grupo 1, quando comparadas às 

do grupo 2. Já entre os homens, a maioria das 

comparações de respostas entre os dois grupos (1 

e 2) não foi estatisticamente significativa. O pre-

sente estudo demonstrou que há desempenhos 

diferenciados, considerando-se diversos temas 

ligados à Nutrição e o grupo populacional avali-

ado; assim, tal aspecto deve ser investigado para 

o delineamento de ações educativas. Sugere-se a 

realização de validação de instrumentos de afer-

ição de letramento nutricional para a população 

brasileira.

Palavras-chave: Letramento nutricional. Conhec-
imentos sobre nutrição. Sistema Único de Saúde.
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INTRODUÇÃO

O Brasil vem passando por um momento de transição epidemiológica, demográfica e 
nutricional, com elevação dos casos de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), o que demanda 
o desenvolvimento de ações específicas para sua prevenção e seu controle (BARRETO et al., 2005).

Face à inter-relação entre DCNT e estilo de vida, as ações de intervenção são principalmente 
caracterizadas por ações de educação em saúde e, dentre as mesmas, destaca-se a educação 
nutricional. Esta pode ser conceituada como 

[...] um conjunto de estratégias sistematizadas para impulsionar a cultura e a valorização da 
alimentação, apoiadas no reconhecimento da necessidade de respeitar, mas também modificar 
crenças, valores, atitudes, representações, práticas e relações sociais que se estabelecem em 
torno da alimentação, visando ao acesso econômico e social a uma alimentação quantitativa e 
qualitativamente adequada, que atenda aos objetivos de saúde, prazer e convívio social. (BOOG, 
2004, p. 17-23).

Nesse contexto, a educação nutricional pode contribuir para que a população tenha segurança 
alimentar e nutricional (SAN), pois, segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (BRASIL, 2006, p. 1), segurança alimentar significa 

[...] direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

A educação nutricional deve basear-se em conhecimentos nutricionais e teorias educativas, 
para que suas ações estejam inseridas em um contexto político-social de promoção à saúde e à 
qualidade de vida (RODRIGUES; BOOG, 2006). Para tanto, há um aspecto novo, que não vem 
sendo considerado, que é associado ao grau de letramento nutricional da população e à potencial 
influência deste nos resultados do processo de educação nutricional.

Para entender o conceito de letramento nutricional, é importante previamente entender outros 
dois conceitos: letramento e letramento em saúde.

Letramento consiste no desenvolvimento técnico das linguagens e ferramentas usadas em 
ciência para o conhecimento científico. Exige-se não só domínio vocabular, mas compreensão da 
definição conceitual (SANTOS, 2007).

O campo do Letramento em Saúde emergiu, principalmente, nas décadas de 1980 e 1990, segundo 
revisão de Pleasant e Kuruvilla (2008). Seu conceito engloba o conjunto de habilidades cognitivas 
e sociais que determinam a motivação e a prática dos indivíduos para ter acesso, entender e usar as 
informações para a promoção e a manutenção da saúde (NUTBEEM, 2000). Nessa perspectiva, 
o letramento em saúde pode ser entendido como alfabetização em saúde.

Ainda na perspectiva supracitada e segundo Silk et al. (2008), o letramento nutricional é o grau 
em que o indivíduo pode obter, processar e entender informações e serviços básicos em nutrição, 
necessários para tomar decisões apropriadas em nutrição.
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Na revisão bibliográfica para a realização do presente estudo, foram encontradas apenas três 
referências ao termo letramento/alfabetização nutricional, sendo duas americanas (DIAMOND, 
2007; MARTINEZ, 2011) e uma brasileira (BIZZO; LEDER, 2005). A brasileira apenas refere-
se ao termo em âmbito da educação nutricional escolar dentro dos parâmetros curriculares 
nacionais, destacando a importância de se levar em consideração a alfabetização em Nutrição, 
instrumentalizando para obter saúde. Já Diamond (2007) propõe um teste para medir letramento 
nutricional, o Nutritional Literacy Scale – NLS, que por sua vez é validado nos Estados Unidos em 
comparação com outro teste já validado e de uso corrente naquele país, o Test of  Functional Health 
Literacy in Adults - TOFHLA (PARKER et al., 1995). Para Martinez (2011), outro instrumento 
proposto para medir letramento em saúde, o Newest Vital Sign – NVS (WEISS et al., 2005), também 
poderia ser considerado um instrumento adequado para a aferição de letramento nutricional.

Um teste de diagnóstico de letramento em saúde permite categorizar o indivíduo para, a partir 
daí, planejar a ação educativa. Nesse contexto, tais testes deveriam ser introduzidos na prática de 
avaliação inicial de pacientes, levando a mais um diagnóstico necessário à tomada de decisão, que 
seria determinar que tipo de informação o paciente estivesse apto a receber, processar e aplicar. 
Na mesma perspectiva, pode ser avaliada a inter-relação entre letramento nutricional e educação 
nutricional.

Em razão da importância desse tema emergente, o presente estudo se propõe a diagnosticar 
e comparar o grau de letramento nutricional de dois grupos populacionais de Fortaleza-CE, 
contribuindo para o delineamento futuro de programas de educação nutricional. Optou-se por 
avaliar a situação em um grupo de frequentadores de um shopping center de uma área nobre da 
cidade e em um grupo de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), hipotetizando-se que o 
desempenho dos últimos deve ser aquém do detectado em frequentadores do shopping center.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, de natureza quantitativa, no qual se analisou um banco 
de dados secundários. Tal banco faz parte de uma pesquisa intitulada ‘Plano AlfaNutri: um novo 
paradigma, a alfabetização nutricional, para promoção da alimentação saudável e prática regular 
de atividade física na prevenção e controle de doenças crônicas’, financiada pelo Ministério da 
Saúde/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Fundação Cearense de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 
(MS/CNPq/FUNCAP/SESA), no edital de Projetos de Pesquisa para o SUS (PPSUS) - 2009.

A fim de possibilitar melhor compreensão quanto à escolha da amostra do presente estudo, 
serão descritas as características associadas aos grupos populacionais envolvidos na pesquisa 
supracitada. A mesma abrangeu a realização de diagnóstico de letramento nutricional e de adesão 
ao consumo de alimentos ditos da modernidade, tipo fast foods, sushi e sashimi, em grupos de adultos 
em geral e de adultos jovens, considerando que estes últimos possuem hoje melhor acesso à 
informação e também aderem mais a novos e/ou práticos alimentos (RIBEIRO JUNIOR, 2007). 
Nessa perspectiva, tal pesquisa focou grupos populacionais frequentadores de shopping centers e 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pressupondo que haveria uma diferença de respostas, 
comparando-se os dois grupos populacionais. No caso do letramento nutricional, hipotetizou-
se que frequentadores de shopping center teriam melhor perfil socioeconômico, com consequente 
melhor desempenho no teste de letramento nutricional.
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Para este estudo, a amostra foi de conveniência, retirada da pesquisa maior, a qual abrangeu 
o período de 2009 a 2011. Para tanto, foram selecionados dois grupos: um de frequentadores de 
shopping center localizado em área nobre da cidade e, segundo informação do setor de marketing do 
estabelecimento, com influência primária principal junto às Classes A e B. Tal grupo incluiu um 
total de 70 indivíduos, cujas respostas foram analisadas. O segundo grupo foi constituído também 
por 70 usuários do SUS, sorteados entre os atendidos em ambulatórios públicos da cidade. Ambos 
os grupos estavam na faixa etária de adultos jovens, entre 22 e 35 anos (LOBATO, 2004), a fim de 
garantir ausência de influência da faixa etária no desempenho do teste. O grupo de frequentadores 
do shopping center será chamado de Grupo 1 e o de usuários do SUS, de grupo 2.

O instrumento de coleta de dados foi representado por um formulário, preenchido pelo 
pesquisador, o qual incluía o Nutritional Literacy Scale - NLS (DIAMOND, 2007) traduzido para o 
português, além de dados referentes a gênero e anos de estudo.

O NLS (DIAMOND, 2007) possui 28 afirmativas lacunadas, havendo opções para seu 
preenchimento, sendo quatro alternativas para cada lacuna, com apenas uma correta. O autor não 
estipula tempo mínimo e máximo para emissão de respostas, de forma que não foi monitorado o 
tempo de resposta durante aplicação do instrumento. As respostas são assim categorizadas: 15-
28 acertos - letramento adequado; 8-14 acertos - letramento marginal; 0-7 acertos - letramento 
inadequado. Em relação ao conteúdo das 28 afirmativas, as mesmas foram analisadas em blocos:

• Bloco 1: 6 afirmativas (1 a 6) referentes a noções sobre alimentação saudável;

• Bloco 2: 4 afirmativas (7 a 10) referentes ao impacto negativo de gorduras saturadas e trans 
sobre a saúde;

• Bloco 3: 3 afirmativas (11 a 13) referentes a conceito, fontes e recomendação de fibras;

• Bloco 4: 3 afirmativas (14 a 16) referentes à relação entre cálcio/vitamina D e ossos;

• Bloco 5: 1 afirmativa (17) enfocando a relação açúcar e calorias;

• Bloco 6: 5 afirmativas (18 a 22) enfocando aspectos de segurança alimentar (conservação 
de alimentos para prevenção de contaminação e vantagens do uso de alimentos orgânicos 
em relação a alimentos que utilizam agrotóxicos);

• Bloco 7: 3 afirmativas (23, 25 e 26) verificando se o leitor consegue associar gordura e 
caloria fornecida;

• Bloco 8: 1 afirmativa (24) verificando se o leitor identifica sua necessidade de proteínas;

• Bloco 9: 2 afirmativas (27 e 28) avaliando se o leitor consegue associar tamanho de porção 
alimentar e peso corporal.

Os dados referentes aos grupos 1 e 2 foram comparados, sendo analisados segundo gênero e 
escolaridade (considerando-se a maior escolaridade – maior ou igual a 12 anos de estudo – versus 
menor escolaridade – menor que 12 anos de estudo). Para tanto, foram utilizados os testes Qui-
quadrado ou Exato de Fisher. O desempenho no teste foi analisado considerando-se as médias 
de acertos dos grupos, segundo gênero e escolaridade (menor ou igual a 8 anos, 9 a 11 anos e 
maior ou igual a 12 anos). Para tal, foi aplicado o teste t de Student, sendo adotado p<0,05 como 
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nível de significância. Como ferramenta operacional para estas análises, foi utilizado o software 
SPSS versão 16.0.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Instituição 
responsável pela sua execução, sendo que todos os participantes assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS

Trata-se de uma população de 140 adultos jovens, constituída por 76 (54,3%) mulheres e 64 
(45,7%) homens, com idade entre 22 e 35 anos.

Foi reduzida a prevalência de pessoas com apenas até 8 anos de estudo (equivalente ao Ensino 
Fundamental completo), como exposto na Tabela 1. Houve diferença (p=0,002) entre os grupos 
1 e 2, ao se analisar a proporção de indivíduos no maior estrato de escolaridade (≥12 anos). Ao 
se comparar os indivíduos de menor (até 11 anos) e maior (acima de 11 anos) escolaridade, entre 
os homens não houve diferenças nos grupos (p=0,442); já entre as mulheres, constatou-se menor 
tempo de estudo (p<0,001) entre as usuárias do SUS (grupo 2).

Com relação ao grau de letramento, observou-se que, apesar da diferença de escolaridade dos 
entrevistados, a maioria dos participantes dos dois grupos exibiu letramento adequado. Não foi 
detectado nível inadequado de letramento (Tabela 2).

Tabela 1 - Distribuição dos integrantes da amostra, nos grupos avaliados, segundo gênero e anos de 
estudo. Fortaleza 2009-2011

Anos de 
estudo

Gênero masculino Gênero feminino

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2

n % n % n % n %

≤8 0 0,0 4 12,5 0 0,0 6 15,8

9-11 18 56,2 17 53,1 17 44,7 26 68,4

≥12 14 43,8 11 34,4 21 55,3 6 15,8

Total 32 100,0 32 100,0 38 100,0 38 100,0

Grupo 1- Frequentadores do shopping center; Grupo 2- Usuários do SUS. Anos de estudo: <12 anos e ≥12 anos - Gênero masculino: 
x2=0,59; p=0,442; Gênero feminino: x2=12,93; p<0,001.

Tabela 2 - Grupos avaliados segundo diagnóstico de letramento nutricional1 e gênero. Fortaleza, 2009-2011

Diagnóstico de 
letramento

Grupo 1 Grupo 2
Total 

N=140Masculino 
n=32

Feminino 
n=38

Masculino 
n=32

Feminino 
n=38

Adequado 96,9% 94,7% 93,7% 86,4% 92,9%

Marginal 3,1% 5,3% 6,3% 13,2% 7,1%
1Letramento nutricional avaliado a partir do Nutritional Literacy Scale (DIAMOND, 2007); Grupo 1- Frequentadores do shopping 
center; Grupo 2- Usuários do SUS.
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A média de acertos do grupo 1 foi de 21,7 (±3,3) questões e do grupo 2, de 19,1 (±4,2) 
questões, com diferença entre os mesmos (p=0,001). Na Tabela 3, são exibidos dados adicionais, 
com as médias de acertos dos dois grupos avaliados, segundo o gênero. Dentre os grupos, não 
há diferença entre os gêneros.

Ao confrontar a média de acertos segundo anos de estudo dos grupos avaliados (Tabela 4), 
observa-se que, no grupo 1, há um pior desempenho do gênero masculino entre os indivíduos com 
menos anos de estudo (p<0,001), sendo que o mesmo ocorre com o gênero feminino (p<0,001) 
e com o grupo em geral (p<0,001). Entretanto, considerando-se o grupo 2, não há diferença 
de desempenho segundo anos de estudo no gênero masculino (p=0,208), mas sim no feminino 
(p=0,015) e no grupo em geral (p=0,003).

Em relação à prevalência de acertos segundo os blocos de questões desenvolvidos para 
avaliação do desempenho no NLS, a Tabela 5 exibe os achados. Levando-se em conta o ponto de 
corte acima de 50% para letramento adequado adotado por Diamond (2007), verificou-se que, 
no presente estudo, o desempenho foi inferior a este ponto quando se considera o percentual de 
acertos das mulheres, em ambos os grupos (frequentadores de shopping centers e usuários do SUS), 
no Bloco 5 (relação entre açúcar e calorias), bem como o percentual dos homens usuários do SUS 
(grupo 2), no Bloco 9 (associação entre tamanho da porção alimentar e peso).

Tabela 3 - Grupos avaliados segundo gênero e média (desvio-padrão) de acertos do questionário de 
letramento nutricional1. Fortaleza, 2009-2011

Grupo
Gênero

p(3)

Feminino p(1) Masculino p(2)

Grupo 1 21,6 (3,6) 
0,002

21,9 (3,1)
0,016

0,652

Grupo 2 18,6 (4,3) 19,7 (4,1) 0,299
1Letramento nutricional avaliado a partir do Nutritional Literacy Scale (DIAMOND, 2007); Grupo 1- Frequentadores do shopping 
center; Grupo 2- Usuários do SUS. p(1 = comparação entre grupos 1 e 2 do gênero feminino; p(2) = comparação entre grupos 1 e 2 do 
gênero masculino; p(3) = comparação entre gênero feminino e gênero masculino de cada grupo (p<0,05, como nível de significância).

Tabela 4 - Média e desvio-padrão de acertos no questionário de letramento nutricional1 segundo grupo 
avaliado, anos de estudo e gênero. Fortaleza, 2009-2011 

Grupos Anos de 
estudo

Masculino p Feminino p Total  
(Masculino + Feminino)

p

1

≤8 -

<0,001

-

<0,001

-

<0,0019-11 20,0 (2,6) 19,5 (3,7) 19,1 (2,5)

≥12 24,0 (2,4) 23,3 (2,5) 24,0 (2,4)

2

≤8 18,3 (3,3)

0,208

15,0 (3,8) 

0,015

16,3 (2,8)

0,0039-11 18,9 (4,6) 18,8 (3,9)  18,8 (4,2)

≥12 21,5 (3,0) 22,0 (4,0) 21,6 (3,3)
1Letramento nutricional avaliado a partir do Nutritional Literacy Scale (DIAMOND, 2007); Grupo 1- Frequentadores do shopping 
center; Grupo 2- Usuários do SUS; p<0,05, como nível de significância.
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Independentemente do ponto de corte ter sido atingido ou não, observa-se, no geral, que há 
diferença estatística entre os percentuais de acertos atingidos pelos dois grupos nos blocos 1, 2, 
3, 4 e 8, sempre sendo evidenciado melhor índice de acertos pelo grupo 1.

Nesses mesmos blocos (1, 2, 3, 4 e 8), houve diferenças significativas quando se consideraram 
as respostas das mulheres pertencentes aos dois grupos pesquisados, também com melhor 
desempenho daquelas que frequentavam os shopping centers (grupo 1). Entre os homens, aqueles 
que integravam o grupo 1 apresentaram melhor índice de acertos nos blocos 1, 3 e 4.

DISCUSSÃO

O presente estudo configura o primeiro estudo nacional a verificar nível de letramento 
nutricional, com a proposta de evidenciar a necessidade da aferição dessa condição na população 
brasileira.

O desempenho dos entrevistados no Nutritional Literacy Scale traduzido para o português foi 
muito bom, com a maioria atingindo letramento adequado em ambos os grupos.

Por outro lado, apesar desses resultados, houve diferença entre os grupos, seja em âmbito 
global, seja considerando o gênero, evidenciando um pior desempenho entre os usuários do SUS.

Um fato que pode ter influenciado os escores é a escolaridade, embora não tenha havido 
diferença entre os homens dos dois grupos quanto aos anos de estudo. Na comparação do 
desempenho, observou-se que as médias obtidas foram associadas aos anos de estudo, no grupo 
1, independentemente do gênero. No grupo 2, apenas as mulheres sofreram influência dos anos 

Tabela 5 - Prevalência (%) de acertos do questionário de letramento nutricional1 entre os grupos avaliados, 
segundo bloco de questões e gênero. Fortaleza, 2009-2011

Blocos
Gênero Feminino Gênero Masculino Total

Grupo 1 Grupo 2 p Grupo 1 Grupo 2 p Grupo 1 Grupo 2 p

Bloco 1 78,1 69,7 0,043 81,3 72,4 0,040 79,5 71,0 0,004

Bloco 2 81,6 62,5 <0,001 78,1 68,8 0,089 80,0 65,4 0,001

Bloco 3 86,0 70,2 0,004 91,6 80,2 0,022 88,6 74,8 <0,001

Bloco 4 93,0 77,2 0,001 88,5 76,0 0,023 91,0 76,7 <0,001

Bloco 5 39,5 39,5 1,000 53,1 62,5 0,448 45,7 50,0 0,612

Bloco 6 68,4 65,3 0,513 75,6 73,1 0,609 71,7 68,9 0,408

Bloco 7 71,9 61,4 0,092 68,8 61,5 0,289 70,5 61,4 0,050

Bloco 8 89,5 53,1 <0,001 84,4 87,5 0,719 87,1 64,3 0,002

Bloco 9 56,6 60,5 0,621 65,6 50,0 0,073 60,7 55,7 0,396
1Letramento nutricional avaliado a partir do Nutritional Literacy Scale (DIAMOND, 2007); Grupo 1: Shopping center; Grupo 2: 
SUS; Bloco 1 = Noções sobre alimentação saudável; Bloco 2 = Impacto negativo de gorduras saturadas e trans sobre a saúde; Bloco 
3 = Conceito, fontes e recomendação de fibras; Bloco 4 = Relação entre cálcio/vitamina D e ossos; Bloco 5 = Relação açúcar e 
calorias; Bloco 6 = Aspectos de segurança alimentar; Bloco 7 = Associação entre gordura e caloria fornecida; Bloco 8 = Necessidade 
de proteínas; Bloco 9 = Associação entre tamanho da porção alimentar e peso corporal; p<0,05 como nível de significância.
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de estudo, o que acabou por refletir no desempenho global do grupo. Apesar de não enfocar 
especificamente o letramento, estudos referem que quanto melhor é a escolaridade de um 
indivíduo, maior é a condução a um permanente processo de desenvolvimento de aptidões para 
a vida produtiva (BRASIL, 2010).

Como já citado, o único instrumento descrito na literatura como desenvolvido para mensurar 
letramento nutricional é o NLS (DIAMOND, 2007), utilizado neste trabalho. Mesmo considerando-
se tal instrumento, não têm sido realizados estudos utilizando-o, exceto os de seus idealizadores, 
o que dificulta realizar comparações dos presentes achados. Apenas um estudo recente aplicou 
o NLS, mas com proposta de avaliar diferenças iniciais em grupos de homens submetidos a dois 
tipos de intervenção de educação nutricional, de forma que os dados obtidos neste tópico não 
foram explorados no artigo (DUNCAN et al., 2012).

O NLS foi originalmente aplicado (DIAMOND, 2007) em 341 pacientes de ambos os 
gêneros, divididos em grupos segundo atendimento em quatro setores de um hospital americano: 
os grupos 1, 2 e 3 eram integrados por pacientes atendidos em um serviço público ligado à 
Universidade, da área de medicina da família, e o grupo 4 incluiu pacientes com sobrepeso e 
obesidade. A escolaridade dos quatro grupos foi maior do que a aqui detectada, pois 71% dos 
pacientes possuíam escolaridade superior ao Ensino Médio (≥12 anos). O letramento nutricional 
também foi considerado satisfatório para a maioria dos entrevistados, com média de 23,7 (4,1) 
escores. Os autores hipotetizaram que a pontuação de indivíduos com sobrepeso e obesidade seria 
menor, apontando uma associação entre o estado nutricional e o baixo desempenho em questões 
versando sobre nutrição, e realmente esse grupo atingiu média de acertos um pouco menor. Os 
participantes do presente estudo, ainda que com menos anos de escolaridade do que os grupos 
avaliados por Diamond (2007), acabaram por atingir desempenho similar.

Apesar do bom desempenho detectado, na análise por blocos de questões, observou-se que, 
de forma geral, os indivíduos pertencentes ao grupo 1 exibiram melhores conhecimentos quando 
comparados aos do grupo 2, exceto quanto aos blocos 5, 6, 7 e 9. Os piores desempenhos, vistos 
nos dois grupos em geral e no gênero feminino e masculino do grupo 1, foram nos blocos 5 e 9. 
O bloco 5 foi representado por uma única questão, na qual o respondente deveria entender que a 
adição de açúcar aos alimentos significa uma adição de calorias vazias. Na lacuna, o avaliado deve 
escolher entre ‘gramas’, ‘gorduras’, ‘calorias’ e ‘vitaminas’, para dar sentido ao ‘vazias’. O Bloco 9 
englobou duas questões, nas quais o respondente precisaria entender que o tamanho da porção 
interfere no peso corporal.

Na avaliação segundo gênero, excetuando-se as mulheres e os homens do grupo 1 – que, como 
já visto, erraram mais nos blocos 5 e 9 –, os demais tiveram desempenhos diferenciados. Para as 
mulheres do grupo 2, a menor prevalência de acertos se deu no bloco 5, seguido pelo bloco 8. O 
bloco 8 possuía apenas uma questão, em que se dizia que uma pessoa de 63kg necessitaria de 51 
gramas de proteínas, mas os respondentes não conseguiram selecionar a palavra ‘grama’ na lista 
de opções. No gênero masculino, os erros foram mais concentrados nos blocos 7 e 9. O bloco 7 
englobou três questões: em uma delas, o respondente deveria entender que um grama de gordura 
tem 9 calorias; na segunda, deveria perceber que o uso de maionese sem gordura reduz gorduras 
da preparação; e na terceira, deveria entender que a ausência de gorduras em um alimento não 
significa que o mesmo não tenha calorias.
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Ainda com base na análise por blocos, o desempenho dos integrantes não permitiu identificar 
uma área isolada específica de dificuldades, pois houve diferença entre os grupos e entre os gêneros. 
No entanto, há certo predomínio de dificuldades com os blocos 5 e 9.

Várias discussões podem ser realizadas a partir desses achados. O instrumento investiga 
diferentes questões ligadas à Nutrição, as quais, em maior ou menor proporção, costumam ser 
enfocadas em atividades educativas promotoras de saúde. Caso não se observe o desempenho 
específico por bloco de questões e se foque apenas na categorização do letramento nutricional 
dos grupos, o teste pode estar descrevendo uma realidade de letramento nutricional adequado, 
mas pode também estar superestimando o entendimento, ou seja, a mera categorização (em 
adequado ou inadequado) impede que sejam percebidas as dificuldades por temas. Os diferentes 
percentuais de acerto por bloco de questões, variando entre os grupos e entre os gêneros, 
confirmam a inadequação de se utilizar apenas o resultado final para definir as necessidades do 
grupo em educação nutricional.

Outro aspecto que pode ter influenciado o bom desempenho global observado é a ausência 
de conteúdos que demandem maior habilidade de numeramento no instrumento utilizado. O NLS 
foi testado com a versão curta do TOFHLA, que inclui apenas tópicos de avaliação de habilidades 
de leitura. No entanto, em nutrição, as habilidades adequadas de numeramento são importantes, 
pois os participantes precisam saber definir quantidades e porções de alimentos em seu dia a dia. 
O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2005), em sua versão destinada 
à população, demanda essa compreensão, pois os dez passos para a alimentação saudável e as 
porções alimentares requerem essa habilidade. Na citada publicação, o participante precisa ainda 
entender o cálculo de seu índice de massa corporal, tanto em termos de efetuá-lo, como em termos 
de entender se está com peso normal, insuficiente ou excessivo (BRASIL, 2005).

Uma alternativa ao NLS seria o Newest Vital Sign - NVS (WEISS et al. 2005), originalmente 
desenvolvido para medir letramento em saúde, mas que é colocado por alguns autores 
(OSBORN et al., 2007; MARTINEZ, 2011) como instrumento de aferição de letramento 
nutricional. O NVS consiste de seis perguntas de interpretação das informações de um rótulo 
de sorvete: quatro delas perguntam sobre calorias, gorduras saturadas, quantidade de porções 
e duas questionam a segurança do rótulo para as pessoas que são alérgicas a algum ingrediente 
que compõe o sorvete. No entanto, mesmo que utilizado para avaliar letramento nutricional, o 
instrumento tem a falha de não aprofundar a investigação de habilidades de leitura.

O que se percebe é que há uma lacuna importante nessa temática. Apesar de não haver dúvidas 
quanto à importância de se conhecer o grau de letramento em saúde dos pacientes (PARKER, 1995; 
GOULART et al. 2009; PASSAMAI et al., 2011), para o delineamento de ações de promoção da 
saúde e controle de doenças, operacionalmente isto ainda não foi sistematizado, particularmente 
no Brasil. Goulart et al. (2009), despertando para a problemática, já aplicaram o TOFHLA em 
pacientes atendidos em um grande hospital de São Paulo. Embora os autores tenham realizado a 
tradução, mas não tenham validado o instrumento, os achados apontam que, a exemplo do que 
ocorre em outros países, o letramento inadequado pode comprometer a evolução de saúde dos 
pacientes.

Pleasant, McKinney e Rikard (2011) destacam a importância da elaboração de métodos 
confiáveis para diagnosticar o grau de letramento/alfabetização em saúde da população. As 
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especificidades da Nutrição tornam também importante verificar o letramento nutricional. Nessa 
perspectiva, é fundamental que o NLS, ou o NVS, sejam testados e validados para a população 
brasileira, na sua íntegra ou adaptados, ou mesmo sejam desenvolvidos e validados instrumentos 
especificamente delineados para a população brasileira. Além da confiabilidade, tais instrumentos 
deverão ser de rápida aplicação, pois deverão ser incluídos na abordagem inicial da população, 
integrando sua anamnese.

Não se pode deixar de discutir algumas limitações do estudo. Uma delas, já destacada, é o fato 
de o instrumento NLS aqui aplicado não ter sido ainda validado para uso na população brasileira. 
Outra potencial limitação é o fato de a amostra não ser representativa da região, impedindo 
a extrapolação dos dados. Mesmo assim, fica evidenciada a relevância do tema como variável 
interferente nos resultados em saúde.

CONCLUSÃO

A aplicação aqui realizada do Nutritional Literacy Scale (NLS) junto aos dois grupos populacionais 
evidenciou tanto que há lacunas de entendimento em Nutrição – que podem comprometer a 
adesão a orientações nutricionais recebidas – como que não é qualquer instrumento que poderá 
ser utilizado com a proposta de diagnóstico acurado de letramento nutricional. Um instrumento 
ideal deverá investigar habilidades de leitura e numeramento, deverá ser de rápida e fácil aplicação 
e, principalmente, deverá permitir que os resultados se traduzam na elaboração de atividades 
educativas que possam ser devidamente compreendidas e adotadas pelo grupo a que se destinam.
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