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INTRODUÇÃO 

 

Um dos desafios do sistema de saúde é controlar as doenças crônicas, geradoras de enormes custos econômicos e 

sociais. Dentre esses agravos, destacam-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) tanto 

por sua prevalência, como pelo potencial de desenvolvimento de complicações agudas e crônicas que podem vir a gerar 

sérios acometimentos à saúde dos portadores. Um dos papéis da Estratégia Saúde da Família (ESF)  no controle desses 

problemas é o apoio aos usuários no gerenciamento do adoecimento crônico, por meio da educação em saúde 
(1)

. 

 

A Educação em Saúde é constituída por um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, que no campo das práticas de 

atenção à saúde deve ser vivenciada e compartilhada pelos colaboradores e usuários dos serviços de saúde, visando 

contribuir para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, partindo de suas 

realidades, crenças, cultura, religião e incentivando à busca de soluções e rompendo com o paradigma de educação 

como transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas
 (2)

. 

 

A ESF surge como um local favorável para a realização de práticas educativas, visto que é o ponto de atenção de maior 

complexidade no SUS por se basear em tecnologias cognitivas voltadas para a promoção da saúde e prevenção de 

doenças 
(2,3)

. 

 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a experiência vivenciada pelos acadêmicos no que abrange a 

Educação em Saúde como instrumento de gerenciamento do cuidado na Estratégia de Saúde da Família voltado para 

pacientes portadores de hipertensão e diabetes.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

  
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Realizado numa Estratégia de Saúde da Família do 

município de Montes Claros, Minas Gerais – Brasil, durante a realização das atividades práticas curriculares do Curso 

de Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). As atividades foram 

desenvolvidas durante o período de estágio do referido curso, orientado por uma enfermeira preceptora,  no primeiro 

semestre do ano de 2015. O grupo realizado contou com a participação de 56 usuários, após convites distribuídos pelos 

agentes comunitários de saúde, e avisos na igreja católica local durante as celebrações, e abordou o seguinte tema: 

Promoção do autocuidado para Hipertensos e Diabéticos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A educação em saúde, como alternativa de interação com o paciente, vista como o diálogo entre profissionais e 

usuários, permite construir saberes e aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado. O que possibilita, ainda, o 

debate entre população, gestores e trabalhadores a fim de potencializar o controle popular, tornando-se mecanismo de 

incentivo à gestão social da saúde 
(4)

. 

 

Uma educação em saúde expandida compreende políticas públicas, ambientes adequados e reorientação dos serviços de 

saúde sem focar apenas nos tratamentos clínicos e curativos, propondo alterativas pedagógicas libertadoras, orientando-

se para ações cuja particularidade está na melhoria da qualidade de vida e na promoção do bem estar 
(5)

. 

 

Baseado em tais evidencias, e na tentativa de desvincular apenas a aferição da pressão arterial e glicemia capilar como 

pilares do controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, a atividade realizada contou com a participação de 56 

usuários, cujo tema abordado foi: Promoção do autocuidado para Hipertensos e Diabéticos, que  objetivou desvincular 

as práticas de aferição, alertá-los, ensiná-los e incentivá-los quanto à adesão a terapia de autocuidar-se.  

 



 

Inicialmente foi sugerida uma dinâmica de apresentação na qual o grupo era separado em duplas e teriam 05 minutos 

para se conhecerem, quanto à: nome, idade, patologia e tempo de diagnóstico, apresentando o colega ao grupo no final 

do tempo. Posteriormente, realizou-se uma segunda dinâmica em que foram colocadas situações-problemas de 

portadores de Hipertensão e Diabetes dentro de balões, que eram estourados por eles e juntos foram avaliados os 

acertos, erros e possíveis intervenções em cada caso, verificando assim, suas principais dúvidas e dificuldades.  

 

No terceiro momento, realizou-se a brincadeira do farol, que discorreu da seguinte forma: foram fixados na parede três 

círculos grandes, nas cores verde, amarelo e vermelho, que significavam respectivamente: alcançou o objetivo, estou 

caminhando para alcançar e não alcancei o objetivo, e a cada pergunta e resposta eles afixavam bolas de papel no 

círculo que condizia com a resposta que mais cabia em suas reais situações.  

 

Foi observado que na maioria das questões relacionadas ao autocuidado, estes colocavam a bola no vermelho, o que 

demonstrou que muitos não alcançaram o objetivo ou não realizaram tal prática para melhoria da qualidade de vida. Ao 

término das atividades, agradeceu-se a participação e colaboração dos presentes, e efetivou-se aferição da pressão 

arterial e glicemia, finalizando com um lanche adequado aos padrões alimentares destes.  

  

O desenvolvimento da educação em saúde como ferramenta de gestão permite gerar mudanças, entretanto essa 

possibilidade relaciona-se ao modo como tal ação está sendo desenvolvida pelos profissionais com a população 
(1)

. 

A promoção da saúde torna-se fundamental para garantir a integralidade das ações em saúde. Nesse campo, a utilização 

da Educação em Saúde, como processo contínuo e participativo, tem em vista a formação de cidadãos independentes, 

com capacidade para realizar seus próprios processos relacionados à saúde-doença-cuidado
 (6)

. 

Baseado em tais evidencias a educação em saúde busca trabalhar de forma pedagógica o homem e os grupos envolvidos 

dentro do processo de participação popular, promovendo formas coletivas de aprendizado, favorecendo um crescimento 

da capacidade de analisar a realidade das estratégias de enfrentamento das patologias e seus respectivos cuidados 
(7)

. 

Portanto, a educação em saúde não deve ser limitada simplesmente ao caráter informativo e fragmentado, mas, que leve 

o indivíduo à reflexão de sua situação, de seu papel no mundo, possibilitando-o que tome uma atitude diante aos 

problemas com que este se depara em seu cotidiano, e, com isso, perceba suas possibilidades de vir a ser no mundo 
(8)

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática do gerenciamento do cuidado nos serviços de saúde por meio da Educação em Saúde permitiu aos acadêmicos 

atuar seguindo os princípios de prevenção e promoção da saúde por meio de práticas pedagógicas e educativas, 

desvinculando a aferição da pressão arterial e glicemia capilar como cuidados principais para tais patologias, 

reeducando-os para o autocuidado e contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida destes. 

 

Pode-se perceber que os serviços de saúde falham na utilização desta ferramenta, visto o quão valiosa este se torna, uma 

vez que quebra alguns paradigmas e capta o portador de Hipertensão e Diabetes para junto do serviço, incentivando-o a 

colaborar com seu próprio cuidado,  
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