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Carlos A.O. Pavão is a Clinical Assistant 
Professor in the Undergraduate Program at 
the School of Public Health at Georgia State 
University. He has more than 20 years of 
experience as a public health practitioner at 
local and national levels. If readers would like a 
specific public health topic addressed in the next 
article, please email him at cpavao@gsu.edu 

Health literacy: what we can do to 
improve our health

What is health literacy? The World Health 
Organization considers health literacy a 
key to understanding health, defining it as 
a person’s ability to obtain, process, and 
understand the health information and 
services needed to make health decisions.

At some point, either you, or someone 
you love, will need to consult a medical 
provider about a health condition. 
When medical organizations or health 
professionals create and provide health 
information that is difficult to understand, 
it creates a problem in health literacy.

Are health literacy and the ability to 
read and write the same thing? No, but the 
ability to read and write is part of it. Health 
literacy is the degree to which someone is 
familiar with medical terms, or how their 
bodies work. Someone with low health 
literacy is more likely to become scared or 
confused by a diagnosis. Health literacy 
is important when someone has health 
conditions that require self-care or when 
someone has to buy healthy foods to eat. 

Whenever someone has a medical 
appointment, health literacy matters. 
When someone buys medication at CVS 
or Walgreens, health literacy matters. 
When someone becomes ill, health literacy 
matters. We rely on health literacy everyday. 

Another way to understand health 
literacy is to compare it to financial literacy. 
When someone buys a car and borrows 
money from a bank, that person needs to 
understand how credit works, what the 
interest on the car loan will be, and how 

many payments over the term. If we do 
not make payments, the car is taken back 
by the bank and we lose the benefits of car 
ownership. We lose money but not our lives.

Our health is not a like a car loan, 
however. If someone forgets to pay 
attention to their health, they can get sick 
or die. If we do not advocate for our health, 
we can get sick or die. Unlike a car that we 
can buy and sell, we have one life. That is 
why health literacy matters.

For immigrants, health literacy is both 
an individual and family concern. An 
immigrant family typically has that one 
person in the family who becomes the 
medical interpreter. If we are that person, it 
is up to our parents to ask us questions and 
not be ashamed to do so.  As Portuguese 
families, we need to work together 
to understand medical diagnoses or 
communicate with a medical provider, and 
therefore, improve our health literacy. 

If we neglect health literacy we subject 
ourselves to poor health outcomes. Health 
literacy is the one thing each person can 
take charge of to improve their life. 

Alfabetização em saúde: o que podemos 
fazer para melhorar sua saúde

O que é alfabetização em saúde? A 
Organização Mundial da Saúde considera 
a alfabetização em saúde uma chave para 
compreender a saúde, definindo-a como 
a capacidade de uma pessoa de obter, 
processar e compreender as informações e 
serviços de saúde necessários para tomar 
decisões de saúde.

Em algum momento, você ou alguém 
que ama precisará consultar um médico 
sobre um problema de saúde. Quando 
organizações médicas ou profissionais de 
saúde criam e fornecem informações de 
saúde que são difíceis de entender, isso cria 
um problema de alfabetização em saúde.

A alfabetização em saúde, e a capacidade 
de ler e escrever são a mesma coisa? 

Não, mas a capacidade de 
ler e escrever faz parte disso. 
A alfabetização em saúde 
é o grau em que alguém 
está familiarizado com os 
termos médicos ou com o 
funcionamento de seu corpo. 
Alguém com baixo nível de 
alfabetização em saúde tem 
maior probabilidade de ficar 
assustado ou confuso com um 

diagnóstico. A alfabetização em saúde é 
importante quando alguém tem problemas 
de saúde que exigem autocuidado ou 
quando compramos alimentos saudáveis  .

Sempre que alguém tem uma 
consulta médica, a educação em saúde 
é importante, ou quando compramos 
medicamentos numa farmácia, ou ficamos 
doente; a educação em saúde é importante. 

Outra maneira de entender a 
alfabetização em saúde é compará-la 
com a alfabetização financeira. Quando 
alguém compra um carro e pede dinheiro 
emprestado a um banco, essa pessoa 
precisa entender como funciona o crédito, 
quais serão os juros do empréstimo do 
carro e quantos pagamentos ao longo do 
prazo. Se não fizermos os pagamentos, 
o carro será rebocado pelo banco e 
perderemos os benefícios. Perdemos 
dinheiro, mas não nossas vidas.

Nossa saúde não é como um empréstimo 
de carro, entretanto. Se alguém se esquece 
de cuidar da saúde, pode adoecer ou 
morrer. Se não defendermos nossa saúde, 
podemos adoecer ou morrer. Ao contrário 
de um carro que podemos comprar e 
vender, temos uma vida. É por isso que a 
alfabetização em saúde é importante.

Para os imigrantes, a alfabetização em 
saúde é uma preocupação individual 
e familiar. Uma família de imigrantes 
normalmente tem aquela pessoa na 
família que se torna o intérprete médico. 
Se formos essa pessoa, cabe a nossos pais 
nos fazer perguntas e não ter vergonha 
de fazê-lo. Como famílias portuguesas, 
precisamos trabalhar juntos para 
entender os diagnósticos médicos ou nos 
comunicarmos com um provedor médico 
e, melhorar nossa educação em saúde.

Se negligenciarmos a alfabetização em 
saúde, nos sujeitaremos a resultados ruins 
de saúde. A alfabetização em saúde é a 
única coisa que podemos assumir para 
melhorara nossa vida.

Health Literacy
Por Dr. Carlos A.O. Pavao




