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A comunicação entre pessoas é parte do cotidiano. Ela pode 
ser feita por meio de imagens, sons ou palavras reunidas em 
discursos, os quais, na acepção dicionária, definem-se como 
série de enunciados com significados que expressam a manei-
ra de pensar e de agir e/ou as circunstâncias identificadas com 
um assunto, meio ou grupo.1 Como tal podem ser examinados.

Os discursos que permeiam as diferentes atividades huma-
nas evoluíram assim como evoluíram as próprias atividades 
humanas inseridas em seu meio, entre elas a prática médica 
e de profissionais da saúde. Nessas circunstâncias, os discur-
sos específicos da área, frequentemente complexos ou mes-
mo intrincados, estimularam as reflexões abaixo, nascidas de 
vivências compartilhadas com colegas na prática cotidiana, 
sem nunca esquecer de que há estudiosos, pesquisadores e 
autoridades que se dedicam ao assunto.

Na prática clínica, médicos e profissionais da saúde depen-
dem de informações trazidas pelos pacientes, etapa inicial 
do empirismo clínico e acesso à queixa e à história (narrativa, 
anamnese). A história rememorada depende dos fatos obser-
vados pelo paciente organizados em narrativas, que podem 
ser complexas ou ter detalhes potencialmente decisivos. 
Por exemplo, “detalhes” que poderiam ser úteis para a preven-
ção de morte súbita: 430 de 839 (51%) pacientes que sofreram 

parada cardíaca apresentaram pelo menos um sintoma nas 
quatro semanas que antecederam o evento; destes, 51 foram 
atendidos em consulta médica. Além da dor torácica observa-
da em 199 (46%) pacientes, houve dispneia em 78 (18%) pa-
cientes ou sintomas abdominais ou outros sintomas em 86 
(20%), dentre outras queixas observadas.2 Observação e narra-
tiva têm as suas exigências de elaboração, além de depende-
rem da interpretação do circunstancial ouvinte. Dificuldades 
nessa experiência são periodicamente reiteradas.3

Entre as causas potenciais para as dificuldades na obtenção 
das informações nessa etapa do exame clínico, há uma cau-
sa potencial para a qual fui alertado por especialistas, que se 
fundamenta nos conceitos de analfabetismo funcional (menos 
de quatro anos de escolaridade) e de alfabetismo funcional 
(habilidades de leitura e escrita).4 Com base em pesquisa fei-
ta no país, apenas um quarto da população brasileira atingiu 
nível pleno das habilidades medidas — leitura e matemática 
simples. O estudo (com base nos números até 2011) revelou ta-
xas de analfabetos de 6%; alfabetizados rudimentares de 21%; 
alfabetizados em nível básico de 47% e alfabetizados em nível 
pleno de 26%; entre 2001/2002 e 2011/2012, a percentagem de 
alfabetizados plenos oscilou entre 25% e 28%.6 Dados de 2012 
avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
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(Pisa) situam o Brasil em 59o lugar na matemática, 60o lugar 
na leitura e 60o lugar nas ciências dentre 64 países analisados.5 
Curiosamente, mesmo dentre os componentes da amostra 
com nível superior de educação, o alfabetismo pleno foi de 
62%, não atingiu a totalidade.6 Portanto, não surpreende que 
narrativas venham a ser tarefa difícil. 

Observações cotidianas vivificam esses dados, que podem 
se manifestar nas compulsórias interações da prestação de 
serviços gerais cotidianos, quer sejam elas telefônicas ou 
presenciais. Algumas dificuldades de compreensão nessa 
interação permitem a hipótese de se estar lidando com “co-
laboradores” com habilitação em uma das gradações de alfa-
betismo aquém do pleno.

Nesse contexto, não surpreende que narrativas mais com-
plexas ou mais intrincadas, que podem ser necessárias para a 
descrição de queixas e sintomas, possam ser difíceis de nar-
rar, o que traz desafios à prática clínica e demanda estratégias 
específicas por parte dos profissionais de saúde para o exer-
cício do diagnóstico e da terapêutica. A terapêutica pode ser 
conceitualmente mais complexa (ainda que o medicamento 
possa ser “simples”) e conceitos mais complexos podem es-
capar ao entendimento e à fixação na memória quando há 
limitação do alfabetismo, de tal modo que a aderência ao tra-
tamento e sua eficácia podem ser atenuados. 

A mesma linha de pesquisa trouxe outro estudo inédito 
sobre indicador de letramento científico (edição de 2014), em 

amostra de 2.002 pessoas com idades entre 15 e 40 anos com 
o ensino fundamental completo, residentes em 92 municí-
pios de 9 regiões metropolitanas, categorizadas em 4 níveis: 
nível 1 – letramento não científico; 90% de acerto; nível 2 – le-
tramento científico rudimentar; 48% de acerto; nível 3 – letra-
mento científico básico; 25% de acerto; nível 4 – letramento 
científico proficiente; 6% de acerto. O resultado revelou em 
nível 1, 16% da amostra, em nível 2, 48%, em nível 3, 31% e 
em nível 4, 5%. Curiosamente na porção da amostra com es-
colaridade mais alta, 37% demonstraram letramento científi-
co rudimentar.7

Surge também uma questão interessante: o quanto as con-
dições de alfabetismo limitado tanto laico quanto científico 
poderiam influir na comunicação em diferentes segmentos 
da prática clínica. Na multiplicidade causal de eventuais 
dogmatismos, paralogismos, assertividade, expectativas, difi-
culdade de ouvir por mais de 20 segundos, multiplicidade de 
perguntas pontuais que não alcançam o processo, dependên-
cia de frameworks operacionais preestabelecidos (às vezes 
em tela de computador), desqualificação de interlocutor ou 
de conteúdos etc., os pontos ora examinados poderiam ser 
um fator a mais no contexto tão específico da comunicação 
que é a prática clínica. 

Finalizando, não deixamos de lembrar que a experiência 
de outros colegas muito pode contribuir para o aprofunda-
mento e o enriquecimento de reflexões sobre esse assunto.
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