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RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM) constituem-se em um 

sério problema de saúde pública no Brasil, principalmente devido a sua alta prevalência e o 

elevado impacto da morbimortalidade na população brasileira, de forma que as ações de  

educação em saúde realizadas pelo enfermeiro nas Unidades de Saúde da Família (ESF) são 

fundamentais para o controle dessas enfermidades. Objetivo: Descrever como são realizadas 

as ações educativas junto aos pacientes hipertensos e diabéticos atendidos pelo Programa 

HiperDia. Método: Pesquisa qualitativa, realizada durante os meses de março e abril de 2016, 

nas ESF do município em estudo, cujos resultados foram avaliados através da análise dos 

conteúdos de Bardin.  Participaram do estudo 11 (onze) enfermeiras das unidades de saúde em 

estudo e os dados foram coletados a partir de entrevista previamente estruturada, realizada 

após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisada FPS, por meio do parecer CAAE nº 

53252016.6.0000.5569.  Resultados: A análise de conteúdos permitiu identificar 6 (seis) 

categorias: educação em saúde e sua relação com as práticas da enfermagem, onde se percebe 

que a educação em saúde faz parte das relações estabelecidas entre as entrevistadas e os 

usuários, cujas ações refletem uma forte influência da prática pedagógica visando a 

prevenção; ações desenvolvidas pela gestão em saúde na capacitação dos profissionais de 

enfermagem, diante da qual se constata o cuidado da gestão em saúde para com a formação 

continuada de seus profissionais, principalmente os que atuam junto aos usuários do 

HiperDia; os pontos facilitadores das ações educativas na adesão ao tratamento 

medicamentoso e modificação dos hábitos de vida,  diante dos quais verifica-se que a 

educação em saúde trouxe valiosos ganhos  aos diabéticos e hipertensos atendidos nas USF do 

município, através de uma maior conscientização sobre a doença e a necessidade de mudança 

de hábitos de vida e alimentares, por causa do uso de facilitadores como mutirões de busca 

ativa, apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), dos grupos HiperDia, dentre 

outros; as dificuldades e barreiras vivenciadas pela enfermagem para promover a adesão ao 

tratamento medicamentoso e na modificação dos hábitos de vida pelos pacientes, em que se 

observa que são muitos os obstáculos a serem vencidos para que a adesão ao tratamento dos 

usuários hipertensos e diabéticos se dê de forma ativa, que vão desde de questões culturais e 

desconhecimento acerca de suas enfermidades, e englobam questões sociais, econômicas, 

educacionais e de acessibilidade; atividades educativas e mecanismos didáticos utilizados  

pelas enfermeiras junto aos usuários do HiperDia, onde a orientação acerca da enfermidade e 

da necessidade de adesão ao tratamento e da mudança de hábitos por parte dos usuários, bem 

como a realização de palestras e rodas de conversas, que possibilitam a troca de experiências 

entre os usuários; e, por fim, a importância das ações educativas no combate às dificuldades 

de adesão ao tratamento e de mudança de hábitos, cujos resultados apontam que as ações 

educativas são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos da 

ESF e para a adesão dos mesmos ao tratamento. Conclusão: As ações educativas realizadas 

pelas enfermeiras das ESF em estudo apesar de contribuírem para a melhoria da qualidade de 

vida e para a adesão ao tratamento dos usuários hipertensos e diabéticos acompanhados pelo 

HiperDia, ainda ocorrem de forma restrita e com grande influência das práticas educativas 

tradicionais. Contudo, identifica-se positivamente o enfoque na prevenção de doenças por 

meio de abandono dos velhos hábitos e do fortalecimento da mudança de comportamento. 

 

Palavras-Chave: Educação em saúde. Enfermagem. Atenção primária em saúde. HiperDia. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: High blood pressure (AH) and diabetes mellitus (DM) constitute a serious 

public health problem in Brazil, mainly due to its high prevalence and the high impact of 

morbidity and mortality in the Brazilian population, so that the actions of Health education 

carried out by the nurse in the Family Health Units (FHU) are fundamental for the control of 

these diseases. Objective: To describe how educational actions are carried out with 

hypertensive and diabetic patients attended by the HiperDia Program. Method: Qualitative 

research, carried out during the months of March and April 2016, in the ESF of the 

municipality under study, whose results were evaluated through the analysis of the contents of 

Bardin. Eleven (11) nurses from the health units under study participated in the study and the 

data were collected from a previously structured interview, performed after approval by the 

Ethics and FPS Committee, through CAAE opinion 53252016.6.0000.5569. Results: Content 

analysis allowed the identification of 6 (six) categories: health education and its relation with 

nursing practices, where it is perceived that health education is part of the relations 

established between the interviewees and the users, whose actions reflect a Strong influence 

of pedagogical practice aiming at prevention; Actions developed by the health management in 

the training of nursing professionals, in front of which it is verified the care of health 

management for the continued training of its professionals, especially those who work with 

HiperDia users; The facilitating points of educational actions in adherence to drug treatment 

and modification of life habits, in front of which it can be verified that health education has 

brought valuable gains to diabetics and hypertension patients attending the FHU of the 

municipality, through a greater awareness of the disease And the need to change living and 

eating habits, due to the use of facilitators such as active search groups, support from the 

Family Health Support Center (NASF), HiperDia groups, among others; The difficulties and 

barriers experienced by nursing to promote adherence to medication treatment and to the 

modification of life habits by the patients, where it is observed that there are many obstacles 

to be overcome in order to comply with the treatment of hypertensive and diabetic users. 

Active, ranging from cultural issues and ignorance about their illnesses, and encompass 

social, economic, educational and accessibility issues; Educational activities and didactic 

mechanisms used by nurses with HiperDia users, where the orientation about the disease and 

the need for adherence to the treatment and the change of habits on the part of the users, as 

well as the realization of talks and conversational wheels, that make possible The exchange of 

experiences among users; And, finally, the importance of educational actions in the fight 

against the difficulties of adherence to treatment and change of habits, whose results indicate 

that educational actions are fundamental for the improvement of the quality of life of the users 

served by the FHT and for the adherence of the Treatment. Conclusion: The educational 

actions carried out by the nurses of the FHS under study, despite contributing to the 

improvement of quality of life and adherence to the treatment of hypertensive and diabetic 

patients monitored by HiperDia, still occur in a restricted way and with great influence of 

traditional educational practices . However, the focus on disease prevention is positively 

identified by abandoning old habits and strengthening behavior change. 

 
Keywords: Health education. Nursing. Primary health care. Hiperdia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM) são considerados um 

importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo
1
, sendo os principais fatores de 

risco para o agravamento de doenças cardiovasculares e, como consequência, grandes 

responsáveis pela morbimortalidade no país
2
. Assim sendo, a adoção de medidas de caráter 

preventivo e corretivo torna-se imprescindível para minimizar os efeitos deletérios dessas 

enfermidades no organismo humano
3
 e, adicionalmente, auxiliar na diminuição da incidência 

e das repercussões clínicas a elas associadas, como é o caso das hospitalizações, 

incapacidades temporárias e permanentes, bem como a morte
4
. 

Assim, na Atenção Primária a Saúde (APS) e na Estratégia Saúde da Família 

(ESF), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, o cuidado com o usuário hipertenso e 

diabético é feito por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, cirurgiões 

dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes 

comunitários, entre outros, cuja interação é fundamental para que as atividades ocorram de 

forma adequada e integrada
5
.  

O enfermeiro como membro desta equipe possui importante papel no cuidado ao 

paciente hipertenso e/ou diabético, principalmente no que tange a sua adesão ao tratamento, 

seja devido à necessidade de mudança em seus hábitos de vida ou ao uso correto dos 

medicamentos. Isto, muitas vezes, se apresenta como um grande desafio, pois é comum a 

recusa ao novo estilo de vida, exigindo deste profissional um grande empenho no 

esclarecimento destes usuários, fazendo-os entender a importância destas mudanças para a 

melhoria de sua saúde e manutenção de sua qualidade de vida
6-7

.  
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Neste momento, é interessante destacar que, a adesão do paciente diabético e 

hipertenso ao um regime terapêutico com vista à melhoria de sua saúde e qualidade de vida 

não depende unicamente dele, mas de uma série de elementos que englobam o processo de 

tratamento, devendo haver para isso uma reciprocidade entre a orientação recebida e a 

aceitação ao tratamento que lhe é proposto
8
.   

O enfermeiro, em sua relação de cuidado com o paciente, é um dos profissionais 

mais indicados para intermediar as ações de educação em saúde
9
, necessitando para isso, além 

de competência técnica e fundamentação científica, conhecer as necessidades individuais do 

paciente, bem como as questões emocionais envolvidas no tratamento, permitindo ao 

profissional de enfermagem melhor planejamento e implementação de estratégias de 

assistência mais indivudualizada
10

.  

 

1.1 Educação em Saúde: compreendendo sua história e seus conceitos 

 

A prática educativa em saúde remonta ao século XVIII, na Europa, quando já se 

observava a preocupação de se difundir informações acerca dos cuidados “higiênicos” a 

serem praticados pela população como forma de prevenir doenças
11

. No Brasil, as mudanças 

sociais, econômicas e políticas ocorridas entre o final do século XIX e início do século XX, 

ocasionaram um crescimento urbano desordenado, trazendo problemas de toda ordem, com 

destaque as péssimas condições sanitárias e os surtos epidêmicos. Essa situação inquietava as 

classes dirigentes, que viam a necessidade premente de solucionar com rapidez as doenças 

que acometiam os núcleos urbanos e começavam a ameaçar a força de trabalho e a expansão 

das atividades capitalistas
12

. 
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Em 1870, a descoberta dos patógenos causadores de doenças provocou um grande 

impulso aos pensamentos higienistas e sua concepção biológica da doença, que atribuía a um 

agente específico as causas das enfermidades, acreditando-se que bastava a eliminação do 

agente causador para se ter saúde
12

. 

No Brasil, o termo educação em saúde é utilizado desde as primeiras décadas do 

século XX
13

, cujas poucas atividades educativas voltadas à saúde tinham um caráter 

normativo, não oportunizavam a participação popular e tinham por base a transmissão da 

informação. Na época, o objetivo destas atividades não se vinculava à promoção da 

autonomia popular e qualquer discordância às leis de higiene estabelecidas acarretava em 

punição
12

. 

Em 1902, foi criada a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que é a 

agência internacional de saúde mais antiga do mundo, dedicada a melhorar as condições de 

saúde dos países das Américas. As conjunturas e necessidades de desenvolvimento da saúde 

pública nas Américas incluíram questões envolvendo a circulação de mercadorias e pessoas, 

prevenção de epidemias nos portos, especificamente a ocorrência e propagação de algumas 

epidemias durante a construção do Canal do Panamá.  Quando a febre amarela se espalhou 

pela América Latina e sul dos Estados Unidos deixando mais de 35 mil mortos
14

.  

Foi a partir de 1919, nos Estados Unidos da América (EUA), que a expressão 

educação sanitária começou a substituir a palavra higiene e tinha por objetivo mostrar para a 

população os benefícios das ações em saúde e a necessidade de se observar as regras de 

higiene. Para isso, acreditava-se na eficácia das propagandas e da educação higiênica como 

ação profilática contra as doenças transmissíveis
12

. 

No Brasil tem-se destaque a política sanitarista liderada por Osvaldo Cruz, com 

sua campanha de vacinação compulsória e de vigilância das ações populares com a finalidade 
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de controlar a disseminação de doenças, onde o Estado exercia uma ação civilizatória e 

moralizadora, e a população tenha por obrigação obedecer às normas estabelecidas
14

. 

A respeito deste tipo de ações, vale destacar que este pensar e agir de maneira 

controlada desfavorece a capacidade que tem o homem de atuar no mundo, pois os mesmos 

não são despertados para o conhecimento e sim para a memorização, o que compromete a 

qualidade de seu conhecimento, levando-os a enxergar a realidade pela ótica do outro, em um 

processo de educação alienante
15

. 

Outro importante acontecimento foi a criação do Ministério da Educação e Saúde, 

que deu maior amplitude ao campo educacional com o fim de promover à população uma vida 

mais saudável. Porém, a priorização do combate à febre amarela, na época, prejudicava os 

interesses políticos, pois a mesma afetava a construção das ferrovias, de forma que as ações 

educativas passaram a restringir-se aos programas e serviços de interesse político
12

. 

Em 1942, a educação sanitária ganhou um novo impulso com a criação do Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP), que colocou a educação sanitária como base de seus 

trabalhos e expandiu a medicina preventiva através de estratégias autoritárias, tecnicistas e 

biologicistas, que tratava as classes populares como passivas e incapazes de iniciativas 

próprias
16

.  

A criação do SESP foi baseada na ideia de postos permanentes (centros de saúde e 

postos rurais) em diferentes regiões do país; bem como na contratação de sanitaristas para 

trabalharem em tempo integral e de uma equipe auxiliar, composta por laboratoristas, 

escriturários, médicos consultantes e visitadores, cujas atividades se davam a partir de 

programas associados à doenças contagiosas, ao diagnóstico precoce, ao tratamento 

preventivo, à educação sanitária, às atividades de higiene em geral e à organização científica 

em termos administrativos dos serviços públicos
17

. 
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Esta época foi marcada por novas propostas educacionais, realizadas por meio de 

programas que associavam doenças contagiosas, diagnóstico precoce e tratamento preventivo, 

além de educação sanitária, atividades de higiene e, geral e organização científica em termos 

administrativos dos serviços públicos; as quais foram sendo incorporadas às práticas de 

educação em saúde, tudo como o uso de inovações metodológicas tais como: educação em 

grupo, utilização de recursos audiovisuais e o desenvolvimento e organização comunitário, 

através do desenvolvimento de ideias de participação e mobilização dos indivíduos para as 

ações de saúde. Assim, a educação deixou de ser dirigida apenas às crianças e aos jovens, os 

quais eram vistos até então, como os únicos capazes de serem educados; e passou a englobar 

também os adultos, pois se passou a creditar na capacidade que estes tinham de passar por um 

processo de mudança
17

. 

Em 1945, ocorreu a criação da Organização Mundial de Saúde (OMS). Neste 

período, surgiram novas discussões sobre o processo de saúde-doença e a ampliação do 

conceito saúde para o mais completo bem-estar e não apenas à ausência de doenças, trouxe 

um grande avanço à educação sanitarista
18

. Com a criação da OMS, a OPAS se tornou o 

Escritório Regional para as Américas da OMS. Adicionalmente a OPAS/OMS se tornou parte 

do sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações 

Unidas (ONU)
14

.  

Na década de 1960, com o Movimento de Educação Popular trazido pelas ideias 

de Paulo Freire, as práticas de educação em saúde começaram a incorporar a participação e o 

saber popular, e o processo educativo ganhou um caráter mais democrático
12

.  Assim, a 

compreensão da educação como um processo de ação-reflexão-ação trouxe para a educação 

em saúde a proposta de um diálogo horizontalizado entre profissionais de saúde e usuários, 

contribuindo para o processo de emancipação do sujeito e para o desenvolvimento da saúde 
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individual e coletiva
19

. 

Neste momento, observa-se que houve uma mudança de paradigmas na prática 

educativa, em que a concepção de saúde como ausência de doença e de que o sujeito tinha que 

aprender a cuidar de sua saúde, presentes na educação sanitária, passou a ser substituída, por 

uma prática voltada ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos 

para o cuidado de sua saúde por meio de práticas educativas emancipatórias, cujo objetivo ia 

além de buscar informar para a saúde, mas sim de transforma saberes existentes, com vistas 

ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos indivíduos no cuidado de sua 

saúde, não mais pela imposição do saber técnico-científico do profissional de saúde, mas pelo 

desenvolvimento da compreensão deste indivíduo acerca de sua saúde
12

.  

Para isso, se passou a valorizar o uso da comunicação dialógica, com o objetivo 

de construir um saber sobre o processo saúde-doença-cuidado, capaz de capacitar as pessoas a 

decidirem quais os melhores caminhos para a promoção, manutenção e recuperação de sua 

saúde
12

. 

Assim, a prática da educação popular passou a ser um instrumento de construção e 

ampliação da participação comunitária. Porém, essa ainda não foi incorporada em sua 

totalidade, frente a qual é possível visualizar duas interfaces de relação educativa: a educação 

tradicional, com forte influência do positivismo e centralizada no poder dos profissionais de 

saúde – detentores do saber –, que não busca a autonomia e realiza uma educação 

verticalizada
17

; e a trazida pelo conceito de educação em saúde ancorado no conceito de 

promoção da saúde, que abrange a participação de toda a comunidade em seu cotidiano e não 

apenas das pessoas sob risco de adoecer, trazida pela educação popular de saúde, frente a qual 

a educação em saúde passa a ser definida como sendo um processo de construção de 

conhecimentos em saúde com vista a sua assimilação pela população
19

.    
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Assim, este novo conceito de saúde volta-se para um estado positivo e dinâmico 

de busca de bem-estar, integrando os aspectos tanto físico, quanto mental (ausência de saúde), 

ambiental, pessoal e social
20

. 

E, para a construção dessa prática educativa emancipatória as estratégias de 

promoção em saúde passaram a incorporar os conceitos de empoderamento, o qual tem 

origem na psicologia social, no feminismo, na teologia da libertação e no ativismo social, e é 

considerado como um processo de desenvolvimento pessoal, interpessoal ou de ampliação do 

poder político, em que os indivíduos ampliam o controle de suas vidas por meio da 

participação em grupos com o objetivo de transformar a realidade social e política em que 

vive
11

. 

Entretanto, apesar da definição trazida pelo MS pressupor a existência de uma 

interação entre três atores (profissionais de saúde, gestores e população), ainda existe um 

percurso a ser tralhado para que de fato isto aconteça, uma vez que, a utilização de uma 

abordagem dialógica necessita que haja uma mudança na conduta do profissional, para que 

haja a ruptura de padrões comportamentais autoritários e uma maior abertura para as ideias e 

concepções trazidas pelo outro
19

.   

Portanto, para que as práticas educativas aconteçam de maneira ativa, torna-se 

imprescindível que os sujeitos por elas responsáveis vejam na educação em saúde uma 

estratégia para construção de sujeitos ativos, participantes, possuidores de senso crítico e 

competência para intervir em sua vida, em sua saúde, dando-lhes subsídios para a apropriação 

de sua própria existência
16

. 
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1.2 A Ação Educativa da Enfermagem na Estratégia Saúde da Família (ESF)  

 

Advindo do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o Programa 

Saúde da Família (PSF) teve início em meados de 1993 e foi regulamentado em 1994
9
. Surgiu 

como uma estratégia de mudança do MS com o fim de fortalecer o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e reorganizar a assistência em saúde na atenção básica. Dando-se ênfase na 

integralidade da assistência; no tratamento do indivíduo como sujeito integrado à família, ao 

domicílio e à comunidade; no aumento da capacidade resolutiva da rede básica; na vinculação 

dos profissionais e serviços de saúde à comunidade; e na perspectiva de promoção de uma 

ação intersetorial
11

. 

Com a expansão do PSF e sua consolidação prioritária na atenção básica, o MS, 

por intermédio da Portaria GM n° 648/2006, o substituiu pela Estratégia Saúde da Família 

(ESF), com vistas a reorganizar a atenção básica no país, conforme as diretrizes estabelecidas 

pelo SUS, e trazendo uma nova proposta de cuidado à saúde, com ênfase na família e nas 

ações de prevenção, promoção, cura e reabilitação, por meio de um cuidado participativo e 

humanizado, caracterizado pela troca de saberes, integrando o saber técnico ao saber popular, 

para melhor direcionar as ações de saúde
8
. 

Neste contexto, a ESF, dentre os vários campos de atuação da enfermagem, 

corresponde a uma área que merece uma atenção especial por ser uma estratégia em que o 

enfermeiro atua com mais autonomia, onde o seu trabalho é mais visualizado e valorizado, 

cuja competência é estabelecida por meio da sua formação acadêmica, a qual o 

instrumentaliza para a realização de consultas, diagnósticos e prescrição de enfermagem
18

. 

E, neste trabalho, educação e saúde encontram-se intimamente ligadas, sendo 

complementares e essenciais para o progresso da ESF, devendo caminhar juntas e se articular 
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enquanto práticas sociais. Além disso, a prática de educação em saúde requer da enfermagem 

uma análise crítica de sua atuação e uma reflexão em seu papel enquanto educador, uma vez 

que, nas bases conceituais da enfermagem, encontra-se preconizada a função de educador, 

pois não existe o cuidar sem educar e vice-versa
18

. 

E, frente às particularidades da ESF, é possível afirmar que a educação em saúde 

corresponde a uma importante ferramenta de trabalho dos profissionais que nela atuam para 

que estes consigam o nível de participação desejada da comunidade na resolução dos 

problemas de saúde e na compreensão do processo saúde-doença; sendo este um dos 

principais compromissos e responsabilidades da equipe multidisciplinar que compõe a ESF
21

. 

Neste contexto, a ESF traz a proposta da realização regular de atividades de cunho 

educativo por parte de sua equipe multiprofissional. E as ações educativas desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde dentro da ESF encontram-se diretamente vinculadas ao princípio 

da integralidade
22

, o qual assegura ao usuário uma atenção que inclui ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação, direcionadas não apenas para a doença, mas para a 

promoção de uma saúde integral
23

. 

A prática da educação em saúde na ESF é, portanto, um recurso onde o 

conhecimento científico no campo da saúde atinge a vida cotidiana dos indivíduos por meio 

da intervenção dos profissionais de saúde, que promovem a interação entre o saber científico e 

o saber popular e cultural para a adoção de hábitos saudáveis e condutas adequadas de 

saúde
24

.  

Assim, pode-se entender que a educação em saúde tem por fim estimular a 

consciência do indivíduo para a tomada de decisões, individuais e coletivas, visando à 

melhoria de sua saúde, desenvolvendo, no mesmo, um senso de responsabilidade por sua 

saúde e pela saúde da comunidade como um todo
25

.  
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E, desta forma, a educação em saúde corresponde a uma estratégia de promoção à 

saúde, que não se limita a eliminar a doença, mas a assegurar o controle dos riscos, cuja 

essência encontra-se vinculada a melhoria da qualidade de vida e na promoção do homem. 

Portanto, ela pode ser compreendida como um recurso em que o conhecimento 

cientificamente produzido passa a ser intermediado pelos profissionais de saúde, atingindo o 

cotidiano das pessoas, onde a compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença 

oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas
25

. 

E neste universo, é fundamental que o profissional de saúde, em sua prática, 

conheça os costumes dos pacientes por ele atendidos, buscando entender sua realidade social 

e familiar, para que assim exerça uma educação em saúde focada nas mesmas
19

. E a  

enfermagem, dentre os elementos que compõe a equipe multiprofissional na ESF, é o 

profissional que, a todo o momento, se encontra envolvido em situações concretas de 

educação, seja no atendimento ao usuário e à comunidade ou na capacitação dos profissionais 

que se encontram sob a sua supervisão
23

. 

Para isso, é preciso que o enfermeiro busque desenvolver estratégias de educação 

em saúde baseadas no entendimento integral do usuário e das informações que ele traz acerca 

de sua saúde e qualidade de vida, valorizando sua história, estimulando sua autoconfiança, 

desenvolvendo atitudes e práticas solidárias e de fortalecimento da cidadania de maneira que 

o conhecimento científico se expanda e coopere para a construção de um pensamento mais 

crítico e emancipatório
24

. Neste cenário, estratégias tais como: realização de encontros 

individuais ou em grupo, que configurem espaços de participação e diálogo livre, para a 

realização da troca de saberes entre os profissionais e usuários e o conhecimento das 

condições socioculturais e ambientais, bem como das necessidades de saúde individuais e da 

comunidade
26

, além de atividades e dinâmicas lúdicas, com o fim de estimular o indivíduo 
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para o pensamento e adoção de práticas que interfiram positivamente em sua saúde
27

. 

Pois, para que haja uma educação em saúde emancipatória, é preciso que haja uma 

construção de conhecimento entre enfermeiros e indivíduos, que vá além do paradigma 

biologicista focado na doença, e seja capaz de construir um focado na busca de um ser 

humano saudável, contribuindo, assim, para a promoção da saúde tanto individual como 

coletiva
28

.  Com isso, o enfermeiro deve comportar-se como um facilitador do processo 

educativo e as ações educativas por ele empreendidas devem servir de suporte para que a 

tomada de decisão do usuário e o desenvolvimento de sua autonomia na luta de melhores 

condições de saúde
29

. 

 

1.3 O HiperDia e a Ação da Enfermagem junto aos Portadores de Diabetes e 

Hipertensão Arterial 

 

O HiperDia caracteriza-se como um programa de cadastramento e 

acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos existente em todas as unidades 

ambulatoriais do SUS
30-32

, garantindo aos mesmos os medicamentos prescritos
30

, uma vez que 

ele monitora os pacientes captados pelo Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, gerando informações que serão utilizadas na 

aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos
1
. 

Além disso, o HiperDia constitui-se em uma importante ferramenta de geração de 

informações tanto para os gestores em saúde, quanto para o Ministério da Saúde
10

, ao fornecer 

o perfil epidemiológico dos indivíduos hipertensos e diabéticos cadastrados no programa, 

cujos dados subsidiam a elaboração de estratégias de combate as complicações de saúde 

advindas destas enfermidades com vista a melhoria da qualidade desses indivíduos
18

. 
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O HiperDia, portanto, tem por escopo diminuir a fundo os agravos provenientes 

da HA e do DM e ampliar as ações de prevenção dessas patologias
2,4

. Isto permite o 

monitoramento e geração de informações aos gestores das secretarias municipais, estaduais e 

ao Ministério da Saúde para o conhecimento e mapeamento da situação dos hipertensos e 

diabéticos atendidos pelo SUS
21

, com a finalidade de investir no combate aos agravos trazidos 

por essas enfermidades à saúde da população, por meio do estabelecimento de metas e 

diretrizes voltadas para ampliação das ações preventivas, bem como diagnóstico, tratamento e 

controle das mesmas por meio da reorganização do trabalho de atenção à saúde, realizado nas 

unidades da rede básica nos serviços de saúde
22

. 

Tudo isso se consolida pelo trabalho dos profissionais de saúde que atuam na ESF 

que, ao implementarem suas ações junto aos usuários, demonstram a importância existente no 

combate a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e ao Diabetes Mellitus (DM) e instigam a 

criação de modelos de atenção mais responsáveis. Também é papel destes profissionais 

estimularem os usuários ao autocuidado, corresponsabilizando-os pela sua saúde
23

. 

A base de um bom atendimento a estes pacientes reside no estabelecimento de 

uma relação de respeito entre o trabalhador de saúde e os usuários, oportunizando a troca de 

experiências e o empoderamento destes últimos na tomada da decisão acerca de seu 

tratamento. E, neste universo, por ser o enfermeiro o profissional com uma relação mais 

próxima aos usuários do HiperDia, faz-se fundamental que em sua prática eles incentivem 

esses usuários a aderirem ao tratamento o mais precocemente possível, identificando possíveis 

sequelas e/ou intercorrências
25

. 

Assim, é importante destacar que faz parte da função da enfermagem que atua no 

PSF a identificação precoce e a oferta de uma assistência e acompanhamento adequados aos 

portadores de HA e DM; bem como auxiliar no estabelecimento destes usuários às unidades 
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básicas de saúde para que se obtenha sucesso no controle destes agravos, prevenindo suas 

complicações e reduzindo tanto as internações, quanto à taxa de mortalidade proveniente das 

doenças cardiovasculares que são por estas enfermidades agravadas
1
. 

É durante as consultas de enfermagem aos portadores de HA e DM que o 

enfermeiro identifica como estes reconhecem suas enfermidades e se existe ou não a correta 

adesão ao tratamento, sendo-lhes fornecidas as informações necessárias a essa adesão. E este 

atendimento direciona-se não apenas ao paciente, mas também a sua família, e corresponde a 

um momento importante, pois além de prestar a assistência, a enfermagem acompanha a 

família e fornece os subsídios educativos para que estes se tornem autônomos e artífices de 

sua própria saúde
24

. 

Neste contexto, as ações educativas da enfermagem devem ser realizadas visando 

a autonomia individual do público por ele atendido em relação a prevenção, promoção e 

reabilitação da saúde. E as práticas educativas podem desenvolver-se nos espaços 

convencionais de serviços, por meio da realização de palestras e distribuição de cartilhas; bem 

como em espaços informais, sendo aquelas desenvolvidas nas ações de saúde cotidianas, 

através da comunicação dialógica, da valorização das relações interpessoais, da troca de 

informações e esclarecimentos
31

. 

Desta forma, a assistência da enfermagem junto ao usuário hipertenso e/ou 

diabético engloba um conjunto de orientações para a saúde, com o objetivo de conscientizar e 

promover mudanças de comportamento, levando-o a atuar de maneira preventiva ao que se 

refere à evolução natural de sua enfermidade, investindo em sua capacitação para a tomada de 

ações de autocuidado e na melhoria de sua qualidade de vida
29

. 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objeto as ações educativas 

realizadas pelos enfermeiros junto aos pacientes hipertensos e diabéticos atendidos no 
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Programa HiperDia. E as razões que moveram o interesse por essa pesquisa se deram devido 

ao fato de que nossa prática em enfermagem possibilitou observar alguns problemas 

relacionadas às práticas educativas desenvolvidas por enfermeiros no programa HiperDia, 

onde, muitas vezes, o paciente era deixando em segundo plano, principalmente na questão 

psicossocial, como se a doença fosse tão somente orgânica. E, nesta experiência percebemos o 

quanto os serviços de saúde ainda concebem os usuários como seres passivos, atribuindo-lhes 

a qualificação de “paciente”, sendo comum observar o foco no adoecimento e não na 

promoção à saúde. 

Neste momento, ver-se o quanto ainda é preciso percorrer para que sejam 

vencidos os desafios de se promover à saúde fora do modelo biomédico, que tem por foco a 

prevenção da saúde negativa, em que o ser saudável é compreendido pela ausência de doença 

e do conceito de educação em saúde tradicional, verticalizado, que vai de encontro com o 

recomendado pela Carta de Ottawa, que trouxe, para a educação em saúde a proposta de cinco 

campos de ações, voltados para o desenvolvimento das habilidades pessoais e da autonomia 

dos indivíduos, que precisam ter a sua capacidade estimulada por meio de estratégias de 

educação voltadas para a conscientização dos riscos comportamentais e dos hábitos passíveis 

de mudança
17

. 

A partir de tais reflexões e vivências é possível compreender que a educação em 

saúde constitui-se em um tema de fundamental importância em nossa atuação como 

enfermeiros. Pois o nosso principal objetivo é o de compreender o paciente não como como 

um doente, mas um ser humano protagonista, que por trás dos sintomas possui uma história e 

ao contar sobre ela torna-se um sujeito ativo e capaz de trabalhar e melhorar a sua qualidade 

de vida. Sabe-se ainda que, a educação em saúde é essencial para uma assistência de 

qualidade e que os enfermeiros além de cuidadores, são também educadores, transmissores de 
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conhecimentos, sendo, para isso, preparados desde a sua graduação
32

, com um verdadeiro 

“[...] comprometimento com a transformação da realidade e a autonomia dos sujeitos”
9
.  

Frente a esta realidade, torna-se essencial para o desenvolvimento de ações 

preventivas e de promoção à saúde, o acompanhamento sistemático dos indivíduos diabéticos 

e/ou hipertensos
6
, o qual deve ser realizado nas Unidades de Saúde da Família (ESF), que 

correspondem a espaços prioritários e privilegiados de atenção à saúde
33

. 

 Portanto, espera-se que o presente estudo possa contribuir para mostrar a 

importância das ações educativas promovidas pela enfermagem tanto na promoção à saúde, 

quanto na prevenção dos agravos nos pacientes hipertensos e diabéticos atendidos nas UFS. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar como são realizadas as ações educativas junto aos pacientes hipertensos 

e diabéticos atendidos pelo Programa HiperDia pelos enfermeiros na Estratégia Saúde da 

Família do Município de João Alfredo-PE. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as ações realizadas pela gestão em saúde na capacitação dos 

profissionais de enfermagem voltadas ao Programa HiperDia; 

 Descrever as atividades educativas realizadas pelos enfermeiros junto aos 

pacientes hipertensos e diabéticos ligados ao Programa HiperDia; 

 Descrever as perspectivas dos enfermeiros acerca das atividades educacionais 

em saúde realizadas junto aos pacientes hipertensos e diabéticos cadastrados no 

Programa HiperDia. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, a qual é feita quando à 

investigação se adequa as percepções e opiniões emitidas pelas pessoas a respeito de um dado 

assunto
34

. Assim, o termo qualitativo provoca uma partilha entre pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, retirando daí significados importantes a serem utilizados no 

estudo
35

.  

 

4.2 Cenário de estudo 

 

O local de investigação foi o município de João Alfredo, mais especificamente as 

11 (onze) Unidades de Saúde da Família existentes na região por ocasião da pesquisa.  

João Alfredo Alfredo-PE, encontra-se localizado no agreste setentrional do Estado 

de Pernambuco, distante a 105 km da capital do Estado. Acidade encontra-se limitada ao 

Norte, por Bom Jesus; ao Sul, por Limoeiro e Salgadinho; ao Leste, por Limoeiro; e ao Oeste, 

por Surubim. E conta, atualmente com uma população de aproximadamente 30.735 

habitantes, segundo dados oferecidos pelo governo municipal
36

. 
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Figura 1 – Mapa da cidade de João Alfredo-PE 
Fontes: https://commons.wikimedia.org/wiki/...; http://joaoalfredo.pe.gov.br/a-cidade/mapa-da-cidade/  

 

Quanto às ESF em que o estudo aconteceu, foram elas: Unidade de Saúde da 

Família de Oswaldo de Lima; Unidade de Saúde da Família do Alto Neco de Léu; Unidade de 

Saúde da Família Boa Vista; Unidade de Saúde da Família Frei Damião; Unidade de Saúde da 

Família de Brejinhos; Unidade de Saúde da Família de Lagoa Funda; Unidade de Saúde da 

Família de Jenipapo; Unidade de Saúde da Família Campos do Borba; Unidade de Saúde da 

Família da Melancia; Unidade de Saúde da Família do Roque; Unidade de Saúde da Família 

de Olho D’Água Cercado. 

Em João Alfredo o HiperDia foi implantado em julho de 2002, contando naquele 

ano com um número estimado de 3.274 usuários hipertensos; 562 usuários portadores de 
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diabetes mellitus e 281 usuários hipertensos e portadores de diabetes mellitus, resultando em 

um total de 4.117 usuários, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, em seu 

sistema de cadastro Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
37

. 

Já em 2016, dados fornecidos pelo cadastro no Sis-HiperDia, durante o mês maio, 

demonstram que houve uma queda no número total de usuários do HiperDia no município de 

João Alfredo-PE, o qual passou para 3.014 usuários cadastrados
38

. 

No Programa HiperDia, as ESF do município realizam-se atendimentos diários de 

usuários hipertensos e diabéticos através de consultas médicas e de enfermagem, além de ser 

fornecido um acompanhamento com nutricionista, através de agendamento eletivo. E no 

município a triagem dos pacientes hipertensos e diabéticos é feita por um enfermeiro aos 

usuários da ESF que tenham acima de 18 anos, por meio da aferição da PA e do teste de 

glicemia capilar.  

Pois, conforme estabelecido pelo “Guia Prático de Saúde da Família”
39

, dentre as 

atribuições do enfermeiro que atua na ESF, encontra-se a realização da consulta de 

enfermagem, momento em que são solicitados os exames complementares, bem como são 

prescritas/transcritas medicações (conforme estabelecido Programas do Ministério da Saúde e 

nas disposições legais da profissão); bem como a criação, organização e coordenação de 

grupos de patologias específicos, como é o caso do grupo HiperDia.   

Assim, durante a consulta de enfermagem realizada nas ESF participantes do 

estudo é feita a aferição da pressão e o teste de glicemia, bem como são obtidas as 

informações pertinentes a fatores de riscos, uso de medicamentos e hábitos de vida dos 

usuários; de maneira que, os casos que mostram alteração de um ou dos dois exames, são 

encaminhados para que o médico confirme o diagnóstico.  
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Após a confirmação diagnóstica, os pacientes são cadastrados no E-SUS Atenção 

Básica, que corresponde a uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para 

reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Assim, os usuários 

diagnosticados passam a ser acompanhados mensalmente pela equipe de saúde nas UBS, para 

recebimento da medicação e de orientações acerca de sua enfermidade e de como prevenir os 

agravos que esta pode trazer a saúde destes, com vista à melhoria e manutenção de sua 

qualidade de vida e bem estar
40

.  

Estas orientações são passadas por meio de ações educativas que são realizadas 

coletiva e individualmente, contando-se, para isso, com o apoio da equipe multiprofissional 

do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

Além disso, os pacientes diabéticos devem ser consultados por um médico pelo 

menos três vezes ao ano e os hipertensos, pelos menos duas vezes ao ano, conforme 

parâmetro estabelecido pelo Sistema Informatizado de Programação da Assistência à Saúde – 

Programação Pactuada e Integrada (SISPPI). 

Desta forma, segundo informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde 

de João Alfredo-PE, em 2013, o município contava com um total de 548 usuários diabéticos 

e, em 2015, com um total de 2.903 hipertensos cadastrados no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB). 

 

3.3 Período da Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu durante os meses de março e abril de 2016. 
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3.4 Sujeitos do estudo 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram 11 (onze) enfermeiras que atuam nas 

Unidades Básicas de Saúde do Município de João Alfredo-PE, que prestam atendimento aos 

usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no HiperDia. 

 

3.5 Critérios de Elegibilidade 

 

3.5.1 Critérios de inclusão 

 

Enfermeiros das ESF do município que estavam de serviço na ocasião da 

realização da entrevista e se disponibilizaram a participar da mesma. 

 

 

3.5.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os profissionais de enfermagem que se encontravam de férias ou 

de licença médica por ocasião da pesquisa.  

 

3.6 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Com o intuito de subsidiar a presente pesquisa, a coleta de dados foi realizada através 

da técnica de entrevista – que corresponde a uma conversa que tem por finalidade 

operacionalizar a metodologia a partir da perspectiva dos participantes
34

 – como forma de 
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valorizar os aspectos, as percepções das entrevistadas quanto às perguntas elaboradas.  

Nesse sentido, é interessante lembrar que o pesquisador possui um importante papel 

na contextualização da pesquisa, pois, ele é parte primordial na investigação e, nele se 

encontram inseridas situações tanto pessoais quanto sociais, que envolvem os 

questionamentos levantados
39

. 

Assim, a entrevista foi previamente estruturada, com perguntas norteadoras 

direcionadas às ações educacionais em saúde praticadas pelos enfermeiros nas Unidades de 

Saúde da Família junto aos pacientes que fazem parte do Programa HiperDia, sendo utilizado 

para tanto um roteiro contendo 6 (seis) as seguintes perguntas:  

1  Para você, o que você é educação em saúde e que relação ela tem com a prática 

da enfermagem? 

2 Descreva as ações desenvolvidas pela gestão em saúde de seu município para a 

capacitação dos profissionais de enfermagem voltadas ao atendimento dos 

usuários do HiperDia. 

3 Quais as dificuldades apresentadas pelos pacientes hipertensos e/ou diabéticos 

na adesão ao tratamento medicamentoso e modificação dos velhos hábitos de 

vida, e qual a importância das ações educativas junto a estes usuários na 

Unidade Básica de Saúde em que atua? 

4 Fale sobre fatores facilitadores e barreiras no manejo dos pacientes e quais 

atividades educativas propiciam adesão ao tratamento como um todo e 

possibilidade de romper estas barreiras. 

5 Fale sobre a sua prática educativa junto a estes usuários, como ela se dá e quais 

os mecanismos didáticos e atividades você costuma realizar. 

6 Fale alguns pontos positivos e negativos acerca dessas atividades. 
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E, para a obtenção dos dados para composição do perfil das entrevistadas, foi 

preenchido um questionário contendo 05 (cinco) questões envolvendo as variáveis: sexo; 

idade; tempo de formação; especialização; tempo que trabalha na Unidade Básica de Saúde 

junto a paciente do HiperDia (Ver Apêndice B). 

É importante destacar que todas as entrevistas foram previamente agendadas, de 

acordo com a disponibilidade das participantes e foram realizadas apenas pela pesquisadora. 

Elas ocorreram na própria UBS com duração de aproximadamente 40 (quarenta) minutos. 

Elas ocorreram em um local reservado, sendo utilizado um gravador de voz para registro das 

falas que, posteriormente foram transcritas.  

Durante os encontros buscou-se conduzir as perguntas por meio de uma conversa 

informal e para obtenção dos dados relatados foi solicitada a permissão para fazer uso do 

gravador de voz, diante da qual não houve nenhum tipo de objeção. As perguntas foram 

realizadas, seguindo-se uma ordem, onde inicialmente fez-se uma breve caracterização da 

entrevistada, por meio de um questionário e, em seguida, foram feitas as perguntas referentes 

às ações educativas com base no roteiro previamente estruturado. 

A escolha por esse tipo de instrumento deu-se devido ao fato de que a entrevista 

nos possibilita, com foco nos objetivos pretendidos, discorrer acerca das experiências das 

entrevistadas, permitindo-lhes respostas livres e espontâneas, constituindo-se, assim, de uma 

aproximação concreta de suas vivências
41

. 

No decorrer das entrevistas, houve o cuidado de se deixar as entrevistadas se 

expressarem livremente, pois em uma entrevista os sujeitos entrevistados precisam estar à 

vontade e falar livremente os seus pontos de vista e percepções
42

. Para isso, é preciso que os 

pesquisadores qualitativos busquem conduzir os diálogos como fazem com suas experiências 

pessoais e profissionais, de maneira neutra e com respeito à ética. 



34 

 

 

 

As informações colhidas foram submetidas à análise de conteúdo, que consiste no 

conjunto de técnicas onde se busca a melhor compreensão de uma comunicação ou discurso
42

, 

sendo, particularmente utilizada no estudo do material resultante da pesquisa qualitativa
43

; 

onde os conteúdos trazidos pelas falas das entrevistadas foram analisados, separadamente, a 

partir de 6 (seis) categorias distintas, sendo elas: 

1. Educação em saúde e as práticas da enfermagem 

2. Ações desenvolvidas pela gestão na capacitação do profissional enfermeiro 

3. Potencialidades das ações educativas na adesão ao tratamento medicamentoso e 

modificação dos hábitos de vida  

4. Fragilidades apontadas pela enfermagem na adesão ao tratamento medicamentoso e na 

modificação dos hábitos de vida 

5. Atividades educativas e agentes facilitadores no manejo dos usuários do HiperDia 

6. Aspectos positivos das ações educativas no combate às dificuldades de adesão ao 

tratamento e de mudança de hábitos apresentada pelos usuários hipertensos e/ou diabéticos  

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Quanto aos aspectos éticos, durante todo o processo, houve o cuidado de se 

esclarecer as entrevistadas quanto aos objetivos da pesquisa, a natureza do trabalho, a maneira 

como iríamos conduzir a metodologia do trabalho investigativo e a importância da 

contribuição de cada uma para a realização da pesquisa, bem como acerca da segurança e 

manutenção do sigilo das respostas apresentadas, além de deixá-las à vontade quanto à 

liberdade que tinham de interromper a entrevista, tanto para tirar dúvidas quanto para tecer 

suas críticas caso sentissem necessidade.  
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Também houve o cuidado em obedecer aos preceitos éticos de pesquisa com seres 

humanos regulamentados pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo o 

mesmo avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisada FPS, tendo seu parecer 

liberado em 10 de março de 2016, por meio do CAAE nº 53252016.6.0000.5569. 

A entrevista foi realizada após o consentimento das mesmas e da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; além de terem sido esclarecidas que poderiam 

parar a entrevista e retirar a sua anuência se assim o desejassem. 

Assim, com o fim de garantir o anonimato e omitir os nomes das participantes, 

optou-se por atribuir-lhes códigos, de maneira que as mesmas foram identificadas na 

transcrição pela letra “E” seguida por um número cardinal em sequência crescente, conforme 

as entrevistas foram sendo realizadas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os dados obtidos são apresentados na forma de artigo científico conforme as 

normas da Revista Trabalho, Educação e Saúde (Anexo 1). 

4.1 Artigo 

 

Percepção dos Enfermeiros do Programa HiperDia no Município de João Alfredo-PE 

acerca das ações educacionais  

 

Perception of HiperDia Program Nurses in the city of João Alfredo, Pernambuco, about 

the educational actions  

 

Resumo 

Este estudo tem por objetivo descrever a percepção de enfermeiros sobre as ações educativas 

no Programa HiperDia. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado 

com onze enfermeiras que atuam em Unidades Básicas da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) em município do agreste pernambucano. As informações foram obtidas a partir de 

entrevista, previamente estruturada, e os dados adquiridos foram gravados e posteriormente 

analisados a luz da análise dos conteúdos de Bardin. Assim, a partir das falas das 

entrevistadas emergiram seis categorias: educação em saúde e as práticas da enfermagem; 

Ações desenvolvidas pela gestão na capacitação do profissional enfermeiro; Potencialidades 

das ações educativas na adesão ao tratamento medicamentoso e modificação dos hábitos de 

vida; fragilidades apontadas pela enfermagem na adesão ao tratamento medicamentoso e na 
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modificação dos hábitos de vida; atividades educativas e agentes facilitadores no manejo dos 

usuários do HiperDia; e aspectos positivos das ações educativas no combate às dificuldades 

de adesão ao tratamento e de mudança de hábitos apresentada pelos usuários hipertensos e/ou 

diabéticos, cujos dados obtidos foram analisados após a pesquisa. E, ao final, concluiu-se que 

as ações educativas das enfermeiras, apesar de contribuírem para a melhoria da qualidade de 

vida e adesão dos usuários hipertensos e diabéticos ao tratamento, ainda possuem forte 

influência das práticas educativas instrucional, com enfoque preventivo voltado à mudança do 

comportamento dos usuários, sem colocá-los na posição de seres críticos, autônomos e 

artífices de suas ações. 

Palavras-Chave: Educação em saúde. Enfermeiro. Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

HiperDia. Pesquisa qualitativa. 

 

Abstract 

This study aims to describe nurses' perceptions about educational actions in the HiperDia 

Program. This is a descriptive, qualitative study carried out with eleven nurses who work in 

Basic Units of the Family Health Strategy (ESF) in a municipality in the rural region of 

Pernambuco. The information was obtained from an interview, previously structured, and the 

acquired data were recorded and later analyzed in light of the analysis of the contents of 

Bardin. Thus, from the interviewees' statements, six categories emerged: health education and 

nursing practices; Actions developed by the management in the training of the professional 

nurse; Potentialities of educational actions in adherence to drug treatment and modification of 

life habits; Weaknesses pointed out by nursing in the adherence to the drug treatment and in 

the modification of the habits of life; Educational activities and facilitating agents in the 

management of HiperDia users; And positive aspects of educational actions in the fight 
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against the difficulties of adherence to treatment and change of habits presented by 

hypertensive and / or diabetic users, whose data were analyzed after the research. Finally, it 

was concluded that the educational actions of nurses, despite contributing to the improvement 

of quality of life and adherence of hypertensive and diabetic users to treatment, still have a 

strong influence of instructional educational practices, with a preventive focus on change Of 

the behavior of the users, without placing them in the position of critical, autonomous beings 

and artificers of their actions. 

Keywords: Health education. Nurse. Family Health Strategy (FHS). Hi! Qualitative research. 

 

Introdução  

 

A hipertensão arterial (HA) e o diabetes mellitus (DM) são um importante 

problema de saúde pública no Brasil e um dos principais fatores de risco para o agravamento 

das doenças cardiovasculares (Virgolino et al, 2013), onde a adoção de medidas preventivas é 

fundamental no seu combate (Rodrigues et al, 2012).  

A alta prevalência do DM e da HA no Brasil é marcada em pesquisa realizada em 

2013 no país, onde se constatou 21,4% de indivíduos com 18 anos ou mais foram 

diagnosticados com HA e 6,2% com diabetes (Radigonda et al, 2016). Tudo isso se traduz em 

grande prejuízo para a qualidade de vida de destes portadores e, consequentemente, para o 

sistema de saúde em decorrências de seus altos encargos financeiros aos cofres públicos 

(Manoel, Marcon e Baldissera, 2013).  

Assim, a promoção de práticas educativas realizadas na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) é fundamental e destaca-se como medidas positivas no controle e prevenção 

das condições crônicas provenientes destas enfermidades, conforme constatado em um estudo 
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prospectivo realizado em Salvador-BA, durante os anos de 2003 e 2005, em que se observou 

que “adultos com HAS acompanhados pela ESF apresentaram reduções significativas em 

seus níveis pressóricos” (Radigonda et al, 2016, p. 116). 

Portanto, percebe-se que o acompanhamento sistemático dos indivíduos 

hipertensos e diabéticos, pela equipe multiprofissional nas Unidades de Saúde da Família 

(ESF) é de fundamental importância no combate a esses agravos (Brasil, 2001). E a 

enfermagem destaca-se pela prestação de um cuidado mais direto junto a este paciente, 

sobretudo, no que diz respeito à adesão ao tratamento e à conscientização da necessidade de 

se modificar velhos hábitos e do uso correto dos medicamentos para a manutenção de sua 

qualidade de vida (Carvalho Filha, 2012). 

Uma das principais funções do enfermeiro situa-se na promoção da saúde e 

prevenção de agravos, e nesse processo as ações educativas emergem como ferramenta 

fundamental, tanto no estímulo do autocuidado, quanto na conscientização da importância da 

adesão ao tratamento e das mudanças nos hábitos de vida dos usuários, de sua família e da 

comunidade, através da promoção de reflexões que conduzam a modificações nas condutas 

dos mesmos (Roecker; Budó; Marcon, 2012).  

Assim, deve a enfermagem atuar como agente facilitador, para que indivíduos, 

famílias e grupos, desenvolvam competências e passem a agir de forma mais consciente em 

questões relacionadas à saúde. E para isso, necessita além de competência técnica e científica, 

conhecer as necessidades de cada paciente por ele atendido, sejam físicas ou emocionais, para 

que possa planejar e implementar sua assistência de forma mais individualizada e 

integralizada (Menezes; Gobbi, 2010). 

Portanto, diante da relevância deste assunto, cujo interesse de se estudar surgiu a 

partir da observação das práticas educativas desenvolvidas por enfermeiros no programa 
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HiperDia durante nossa prática em enfermagem, o presente artigo tem por objetivo descrever 

a percepção de enfermeiros sobre as ações educativas no Programa HiperDia. 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, que integra um projeto de 

pesquisa maior intitulado: “Ações educacionais em programa HiperDia: percepção de 

enfermeiros em unidades básicas de Estratégia de Saúde da Família em um município do 

agreste pernambucano”, o qual foi realizado nas Unidades Básicas de Saúde da Família do 

Município de João Alfredo-PE, durante os meses de março e abril de 2016. 

O foco de investigação foram as ações educativas desenvolvida pelos enfermeiros 

atuantes na ESF, a qual ocorreu nas 11 (onze) Unidades de Saúde Básica existentes por 

ocasião da pesquisa no município em estudo e foi conduzida a partir da seguinte pergunta 

norteadora: “Qual a percepção da enfermagem acerca das ações educativas realizadas junto 

aos pacientes diabéticos e hipertensos na ESF?”.  

Participaram do estudo as enfermeiras que trabalham nas ESF do município em 

estudo, sendo excluídas as que se encontravam de férias ou de licença no período em que a 

pesquisa foi realizada.  

Para tanto, foi elaborado um roteiro semiestruturado constituído de duas partes: a 

primeira, com questões objetivas relacionadas ao perfil sociodemográfico das enfermeiras 

participantes do estudo; e a segunda, com perguntas direcionadas às ações educativas 

praticadas pelas mesmas junto aos pacientes do HiperDia. As entrevistas foram realizadas na 

unidade básica de saúde em que atuavam cada uma das entrevistadas e, a partir do 

consentimento das entrevistadas, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido, os dados obtidos foram gravados em equipamento do tipo gravador digital e 

posteriormente analisados a luz da análise dos conteúdos de Bardin (2004). 

As enfermeiras foram identificadas pela letra “E” e enumeradas por um número 

de um a onze, conforme a ordem das entrevistas (ex.: E1, E2, etc.). E os aos preceitos éticos 

foram respeitados conforme regulamentado pela Resolução 466/2012 do CNS e a mesma 

apenas aconteceu após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da FPS, por meio do CAAE 

nº 53252016.6.0000.5569. 

 

Resultados e Discussões 

 

A população foi composta por 11 (onze) enfermeiras que atuam na ESF do 

município e que prestam atendimento aos usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no 

HiperDia do município em estudo, sendo todas do sexo feminino e com faixa etária média de 

38,5 anos. Destas, apenas uma é formada a menos de um ano e não possui especialização, 

enquanto que a maioria é formada a mais de 5 anos (n= 9; 81,8%) e possui especialização (n= 

10; 90,9%). Além disso, mais da metade (n= 7; 63,6%) possuem especializações ligadas a sua 

área de atuação, tais como: saúde pública (n= 4; 36,36%); programa saúde da família (n= 2; 

18,18%) e saúde coletiva (n= 1; 9,09%). 

Estes dados mostram o cuidado com a atualização do conhecimento, refletido em 

suas diferentes especializações, principalmente frente aos rápidos avanços que ocorrem nas 

ciências da saúde, revelando a preocupação com o aperfeiçoamento da prática e formação 

advinda da graduação. 

Quanto às ações educativas das enfermeiras entrevistadas junto aos usuários 

portadores de HAS e/ou DM atendidos nas ESF e para um melhor direcionamento ao objetivo 
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proposto, os dados obtidos foram distribuídos em seis categorias distintas, conforme ilustra-se 

a seguir. 

 

1. Educação em saúde e as práticas da enfermagem 

 

De acordo com Falkenberg et al (2014), a educação em saúde faz parte de um 

projeto político-pedagógico que promove o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, 

permitindo o reconhecimento da realidade e propondo ações transformadoras, que levam à 

construção da autonomia e emancipação dos sujeitos, colocando-os como seres capazes de 

propor e opinar sobre a sua saúde, de sua família e da coletividade. Com isso, é possível 

perceber nas falas de E8 e E11, que as mesmas compreendem essa necessidade, pois para E8, 

a “educação é uma forma de passar para o outro, práticas de saúde que podem ser 

desenvolvidas em seu dia-a-dia, na família e na comunidade, sem que este dependa de um 

profissional de saúde para esclarecê-lo, ou conduzi-lo”. Já E11 destaca que “a educação em 

saúde possibilita uma maior consciência sobre o que de fato é bom para a saúde, fazendo com 

que o indivíduo tenha mais responsabilidade e autonomia no seu cuidado”. 

Assim, a educação em saúde proporciona o desenvolvimento de conhecimentos, 

atitudes e comportamentos capazes de favorecer o cuidado com a saúde, devido ao 

empoderamento que é promovido no paciente, com o despertar de uma consciência mais 

crítica sobre as ações que envolvem a sua saúde e pelo controle que este passa a ter sobre a 

sua vida em nível individual e coletivo (Felipe, 2011). 

Quanto à educação em saúde atrelada à prática da enfermagem, essa se encontra 

presente em todas as relações estabelecidas entre usuários e trabalhadores de saúde, possuindo 

um significado para cada um destes profissionais, que revela a sua forma de ser educador e 
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reflete em suas práticas as representações que trazem acerca do educar, pois, “[...] só é 

educador o profissional que tem consciência dessa possibilidade e sobre ela trabalha” 

(Figueira; Leite; Silva, 2013, p. 418). 

Identificou-se nos discursos das enfermeiras características da prática pedagógica 

preventiva, conforme observa-se nas falas das enfermeiras E3, E5, E7 e E8, abaixo transcritas: 

 “educação em saúde é ensinar a população a se prevenir para que não aconteça o 

adoecimento” (E3)”; 

 “(...) a prática da enfermagem é bastante visível, pois é um dos profissionais que sempre 

trabalha com a promoção e prevenção das doenças na comunidade” (E5); 

 “(...) a enfermagem desenvolve essas ações educativas buscando sempre a prevenção” 

(E7); 

 “educação em saúde tem tudo a ver com a questão da promoção, prevenção e recuperação 

dessas doenças na comunidade” (E8). 

Assim, com base nestes discursos é interessante destacar que a prática pedagógica 

preventiva de educação em saúde traz grande influência das tradições originadas na 

biomedicina, que têm o conhecimento formal como base (Rigon, 2011). Assim, quando a 

enfermagem restringe a educação em saúde a este tipo de prática, coloca as suas orientações 

em um patamar mais curativo, baseado na aquisição de um comportamento adequado, 

relacionado ao uso correto da medicação, ao controle dos agravos e ao esclarecimento das 

patologias (Carvalho, 2012). 

Porém, este tipo de prática necessita ser repensada para que ocorra uma mudança 

de paradigma, e que a educação em saúde volte-se para a construção do pensar crítico e 

reflexivo, que possibilite, através de ações transformadoras, estimular o indivíduo para a 

construção de sua autonomia e emancipação, colocando-o na posição de sujeito ativo e capaz 
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de cuidar de sua saúde (Carvalho, 2012).  

Além da abordagem preventiva, um segundo modelo pedagógico, voltado para a 

formação deste sujeito crítico e reflexivo, também foi vislumbrado na fala de uma das 

entrevistadas, quando esta afirma que “(...) educação em saúde (...), permite que as pessoas 

tenham uma consciência maior sobre o que é bom para sua condição de saúde, e junto com 

ele, também da responsabilidade e autonomia no seu cuidado” (E11). 

Assim, um ponto importante observado nas atividades educativas exercidas pelas 

enfermeiras da ESF neste estudo, é que ainda existe uma grande influência das práticas 

educativas tradicionais, como a orientação acerca da patologia, do tratamento medicamentoso, 

dos riscos, da importância da mudança dos hábitos, sobretudo, os alimentares, tudo isso de 

maneira verticalizada, voltada para a prevenção e com forte influência higienista.  

Daí ver-se a necessidade de envolvimento mais dialógico, trazido pela educação 

popular em saúde, que busca o envolvimento da população e a ruptura com a verticalidade da 

relação profissional/usuário, e a busca pelas trocas interpessoais, pela explicação e 

compreensão do saber popular; em que o usuário passe a ser reconhecido como portador de 

um saber sobre o processo saúde-doença-cuidado e como ser capaz de estabelecer uma 

interlocução dialógica com o serviço de saúde por meio de uma análise crítica da realidade em 

que vive (Figueira, Leite, Silva, 2012). 

Portanto, com base do que foi visto, observa-se que as ações educativas 

constituem-se um instrumento facilitador essencial para a promoção à saúde, para a 

sensibilização dos sujeitos na promoção de seu autocuidado e, sobretudo, na formação de 

sujeitos ativos, críticos e capazes de escolhas em prol de sua saúde. 
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2. Ações desenvolvidas pela gestão na capacitação do profissional enfermeiro 

 

É importante destacar que é função do gestor o planejamento das ações, a 

promoção de capacitações e a manutenção das equipes de saúde, pois este precisa estar 

comprometido com a ESF no sentido de promover e fortalecer as estratégias educativas com 

vista à promoção e à prevenção em saúde, tendo-se por base a realidade da comunidade em 

que assiste (Andrade et al, 2013).  

Assim, quanto às ações relacionadas com a capacitação dos profissionais de saúde 

no município em estudo, viu-se que existe empenho por parte da gestão em manter o seu 

pessoal atualizado, seja pelos cursos disponibilizados pela própria Secretaria de Saúde, como 

observado nos depoimentos abaixo transcritos: 

 “São oferecidas algumas ações voltadas para o HiperDia pela Secretaria Municipal de 

Saúde” (E1); 

 “Nós sempre participamos de cursos oferecidos pela gestão” (E9);  

 “Temos as atividades de educação permanente, oferecidas pela gestão em saúde” (E11). 

Além disso, existem aqueles cursos realizados em parceria com a equipe do 

NASF e os oferecidos pela Gerência Regional de Saúde de Pernambuco (GERES-PE). 

Esse cuidado da gestão em saúde do município com a formação continuada dos 

profissionais de saúde, sobretudo, àqueles que trabalham na ESF junto ao HiperDia, é 

fundamental, pois muitas das dificuldades que permeiam o processo de educação em saúde na 

Saúde da Família (SF) ocorrem por falta de motivação e capacitação dos profissionais para o 

planejamento e implementação de ações educativas (Andrade et al, 2013). 
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3. Potencialidades das ações educativas na adesão ao tratamento medicamentoso e 

modificação dos hábitos de vida  

 

Quanto às potencialidades das ações educativas desenvolvidas pelas entrevistadas 

é possível observar em suas falas que essas ações têm contribuído para a ocorrência de 

mudanças nos velhos hábitos e propiciado maior adesão ao tratamento por parte dos usuários 

hipertensos e diabéticos assistidos pelas mesmas, pois segundo: 

 E2: “(...) estamos vendo que o nosso trabalho está surtindo efeito, os pacientes estão 

ficando mais conscientes do que precisam realmente fazer, que é necessário essa mudança 

do estilo de vida se não eles não irão controlar essas patologias e que tem que ter adesão 

ao tratamento medicamentoso corretamente para no futuro não desencadear sequelas 

(...)”;  

 E4: “(...) cada vez mais a adesão é maior e a gente ver resultados através das atividades 

educativas;  

 E5: “(...) a questão da adesão que melhorou bastante; 

 E7: Aos poucos estamos conseguindo melhorar a adesão desses usuários ao tratamento 

(...). 

Neste sentido, Remigio (2012) esclarece que a educação em saúde é um recurso 

valioso, pois proporciona que o conhecimento científico produzido no campo da saúde seja 

intermediado pelos profissionais e atinja a vida cotidiana das pessoas oferecendo subsídios 

para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde. 

E durante as entrevistas foi possível perceber que as atividades educacionais para 

os usuários diabéticos e hipertensos nas ESF em estudo, trouxe ganhos como: maior 

conscientização acerca das enfermidades; mudanças nos hábitos; maior adesão ao tratamento; 
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maior participação; melhoria na qualidade de vida; diminuição no número de internamentos 

por complicações cardiovasculares; a captação de novos usuários; a prática de atividades 

físicas e a troca de experiências entre usuários e a enfermagem. 

Além disso, a adesão ao tratamento e a modificação dos hábitos de vida são 

fundamentais no controle da hipertensão arterial e do diabetes, bem como dos agravos que em 

longo prazo estas enfermidades podem trazer na vida dos pacientes, como a dependência 

física e as incapacidades que comprometam suas atividades diárias (Carvalho Filha, Nogueira 

e Viana, 2011). 

E o tratamento, tanto da hipertensão quanto do diabetes, inclui a orientação e a 

educação em saúde, além da modificação no estilo de vida e o uso de medicamentos quando 

necessário. Portanto, as orientações, por meio da educação em saúde, são imprescindíveis, 

pois não é possível realizar um controle adequado da glicemia e da pressão arterial sem que o 

paciente compreenda os princípios que fundamentam seu tratamento (Lima; Gaia, Ferreira, 

2012). 

Assim, os resultados demonstram que a educação em saúde é um instrumento de 

capacitação da comunidade e de grande contribuição na promoção da saúde, onde a relação 

dialógica estabelecida entre a enfermagem e os usuários, deve ser pautada pela escuta 

terapêutica, pelo respeito e na valorização das experiências, fatores que vão se construindo e 

dando frutos com o passar do tempo, conforme destaca E-11, ao afirmar que: “(...) com o 

tempo, as pessoas vão se sentindo mais a vontade pra se expressar, porque elas encaram 

como uma conversa e vão se identificando com o que outros dizem, o que acaba fazendo com 

que elas participem mais”. Assim, para que as atividades educacionais em saúde tenham 

sucesso é preciso “[...] conhecer o olhar do outro, interagir com ele e reconstruir 

coletivamente saberes e práticas cotidianas” (Cervera; Parreira; Goulart, 2011, p. 1558).  
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4. Fragilidades apontadas pela enfermagem na adesão ao tratamento medicamentoso e 

na modificação dos hábitos de vida 

 

Muitos são os obstáculos a serem superados pela enfermagem na promoção da 

adesão dos usuários nas ESF quanto ao uso de medicamentos e mudanças no estilo de vida, 

dentre os quais têm-se: “O desconhecimento dos agravos das patologias por parte dos 

pacientes” citados por E1, diante do qual faz-se a ressalva de que a falta de conhecimento 

acerca de sua enfermidade ou o conhecimento limitado sobre a mesma são fatores que 

dificultam o manejo dos usuários hipertensos e diabéticos e sua adesão ao tratamento, o qual 

inclui a modificação dos hábitos de vida e das ideias que estes trazem acerca do que seja 

saúde, o que para Fernandes et al (2013, p. 5161), constitui-se em uma mudança complexa 

pois “[...] a concepção de saúde é formada por meio da experiência e conhecimento pessoal de 

cada indivíduo, tendo estreita relação com suas crenças, ideias, valores, pensamentos e 

sentimentos”.  

Atrelado a esse fator, tem-se também a questão cultural e de valores trazidos pelos 

usuários, pois para E9, a “(...) cultura familiar contribui para que não haja mudanças dos 

velhos hábitos (...) e dificulta a promoção de um tratamento eficaz, e este aspecto cultural 

como um dificultador da mudanças dos hábitos de vida em prol de sua saúde e controle de das 

enfermidades por parte dos usuários também são apontadas por E5 e E8, quando estas 

elucidam que muitos pacientes acreditam que não existe a necessidade de modificação de seus 

hábitos, uma vez que tomam o medicamento para o controle da doença. Do mesmo modo é 

referenciado pelas enfermeiras E3, E5, E6, E8 e E9 que existe muita dificuldade dos pacientes 

em abandonar seus velhos hábitos, sobretudo, no que se refere ao consumo de alimentos ricos 

em sódio, conforme elucidado por E6 e E8. 
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Neste momento, é importante lembrar que os hábitos alimentares, são também 

elementos culturais, passados de geração em geração, que se encontram incorporados na 

identidade do sujeito. E este é um fator que dificulta o processo de mudança, e, como tal não 

deve ser visto apenas pelo aspecto nutricional, pois, “[...] hábitos e padrões de 

comportamentos são desenvolvidos durante a vida e se tornam parte constitutiva do ser 

humano” (Lima; Gaia; Ferreira, 2012, p. 15).  

Por isso a cultura dos usuários e os mitos aparecem nas falas das enfermeiras 

como dificuldades enfrentadas na adesão destes pacientes ao tratamento. Neste momento, é 

fundamental que a enfermagem compreenda que os valores culturais trazidos pelos pacientes 

não devem ser julgados, mas sim esclarecidos e compreendidos, pois “[...] o conhecimento de 

hábitos, padrões e comportamentos auxiliam na forma como se desenvolve o processo 

educativo” (Menezes; Gobbi, 2010, p. 100).  

Outra fragilidade identificada durante as entrevistas foi a falta de medicamentos e 

sua distribuição para a farmácia popular, deixando de liberar para os postos de saúde, onde, 

segundo E6 “(...) realmente se tem o acompanhamento correto desses pacientes”. Além disso, 

ainda envolvendo a questão do uso de medicamente têm-se: 

 a falta de sintomas no período em que as doenças estão sob controle ou em sua fase inicial, 

que leva muitos a acreditarem-se curados, e, por isso, ser desnecessário o uso de 

medicamento (citados por E1, E7 e E8). Este é um fator que merece atenção da 

enfermagem, pois tanto a HAS e o DM “[...] são condições inicialmente assintomáticas, 

altamente prevalentes, de alto custo social e de grande impacto no perfil de 

morbimortalidade da população brasileira, trazendo um desafio para o sistema público de 

saúde” (Remígio, 2012, p. 11);  

 o “uso diário da medicação pelos usuários ou o cumprimento dos horários dos 



50 

 

 

 

medicamentos” (E6);  

 “a frequência com que os usuários se dirigem à ESF para pegar o medicamento” (E10);  

 os vários tipos de medicação dos usuários que possuem as duas enfermidades; 

 a “(...)  ideia errônea de que não necessitam tomar todos os medicamentos no mesmo dia, 

podendo revezar seu uso sem que isso lhes faça mal” (E11);  

 o analfabetismo, citado por E11, que, muitas vezes, leva a erros na hora destes se 

medicarem e que é um fator preocupante, pois eleva a responsabilidade da enfermagem no 

desenvolvimento de ações educativas ativas;  

 “a ideia de que o remédio tomado pelo vizinho ou parente, também servirá para sua 

enfermidade” (E1), configurando-se um sério risco a saúde e a vida deste paciente. 

 E por fim, tem-se a questão financeira por parte dos pacientes, “pois (...) nem todos os 

usuários têm condição econômica para manter o tratamento de uma maneira eficaz” (E5), 

sendo este um aspecto importante pois, conforme estudo mencionado por Carvalho Filha 

(2012), onde se constatou que 84,5% dos pacientes hipertensos e/ou diabéticos atendidos 

possuíam renda mensal menor que um salário mínimo, demonstrando que muitos usuários 

nas ESF não possuem condições financeiras de manter seu tratamento por conta própria.  

Segundo a OMS, além das questões sociais, econômicas e educacionais dos 

usuários hipertensos e diabéticos, os principais fatores que interferem na adesão ao tratamento 

encontram-se relacionados à complexidade do regime terapêutico, tais como: “número de 

doses, comprimidos e horário das tomadas, duração do tratamento, falha de tratamentos 

anteriores, mudanças frequentes na terapia medicamentosa e influência na qualidade de vida” 

(Carvalho Filha, 2012), e estes fatores são observados nas falas acima. 

Assim, as dificuldades relacionadas ao uso de medicamentos pelos pacientes 

hipertensos e diabéticos atendidos nas ESF de João Alfedo-PE, é um fator que merece atenção 
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da enfermagem, pois tanto a HAS e o DM “[...] são condições inicialmente assintomáticas, 

altamente prevalentes, de alto custo social e de grande impacto no perfil de morbimortalidade 

da população brasileira, trazendo um desafio para o sistema público de saúde” (Remígio, 

2012, p. 11). Também foi citado por E11 que, “(...) nem todos dão importância às atividades 

educativas e estão mais preocupados em pegar a medicação”, o que se constitui um desafio 

para o enfermeiro que, na posição de constante educador, compete valer-se de metodologias 

inovadoras e capazes de provocar transformações, com o fim de incentivar a aquisição da 

autonomia e a emancipação do cuidado na mudança de atitudes e comportamentos (Pereira; 

Santos; Antunes, 2012). 

Outra fragilidade importante diz respeito “a falta de transporte para locomoção 

dos pacientes ao posto” apontada por E1, bem como a questão da acessibilidade, pois, 

segundo a mesma “(...) a distância da unidade de saúde, faz com que algumas áreas fiquem 

descobertas e dificulta a ida dos usuários ao posto”.  

Também é importante frisar que, a acessibilidade às unidades de saúde engloba a 

localização da oferta de atendimento à saúde e aos usuários, tendo-se por base o transporte, o 

tempo de deslocamento, a distância e os custos, de maneira que o acompanhamento destes 

usuários deve se dar pela região mais próxima de suas residências, uma vez que na otimização 

do atendimento “[...] é primordial que essas unidades de assistência à saúde sejam de fácil 

acesso e próximas às moradias dos usuários” (Frota et al, 2013, p. 733). 

Além disso, tem-se a questão da “busca ativa que ainda não atingiu os 100%”, 

apontada por E3, sendo este fator também apontado por E1 e E8, o que demonstra a 

necessidade de uma maior observação, pois é através dos mutirões de busca ativa que se 

orienta a comunidade acerca dessas patologias e este é um momento propício para o 

estabelecimento de uma interlocução dialógica, pois, a participação comunitária nas 
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atividades da ESF pode trazer uma melhora significativa na confiança pessoal, na satisfação 

com a vida e na capacidade para o enfrentamento dos problemas, além de encontrar-se 

diretamente ligada a construção de uma consciência sanitária e da viabilização do 

empoderamento dos indivíduos (Andrade et al, 2013). 

Tudo isso demonstra que a assistência prestada aos portadores de diabetes e de 

hipertensão arterial traz consigo a necessidade premente da realização de atividades de 

promoção à saúde, seja individual ou coletivamente, através de um trabalho constante de 

afirmação e reafirmação acerca da importância da adesão destes usuários ao tratamento, e, 

consequentemente, da mudança de hábitos necessária ao controle dos agravos oriundos destas 

enfermidades (Carvalho Filha, 2012). E a educação em saúde configura-se em uma 

importante ferramenta de capacitação humana e comunitária de promoção da saúde (Cervera; 

Parreira; Goulart, 2011).  

 

5. Atividades educativas e agentes facilitadores no manejo dos usuários do HiperDia 

 

Quanto às atividades educativas empreendidas pelas enfermeiras, viu-se que estas 

dividem-se em dois aspectos distintos aquele voltado à orientação ao usuário acerca da 

importância do tratamento, da mudança de hábitos e da alimentação, a qual é realizada 

durante as consultas de enfermagem; e as atividades realizadas em grupo, as quais 

possibilitam tanto ao indivíduo, quanto à comunidade decidirem sobre o seu próprio destino e 

interferirem para a melhoria de sua saúde, constituindo-se, desta forma, como valiosa 

ferramenta de promoção da saúde, de aprofundamento de discussões e de ampliação de 

conhecimentos (Barbosa et al, 2010). 

Além disso, as atividades realizadas em grupo facilitam o processo de 
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comunicação entre usuários e o profissional de saúde, pois possibilitam a ampliação das 

relações e dão visibilidade a assuntos pertinentes. Além disso, este tipo de atividade traz 

consigo certa informalidade, diferente do que corre durante a consulta individual e faz com 

que a relação entre usuário e profissional se estreite, uma vez que este último está no grupo e 

faz parte deste, podendo, inclusive ser questionado pelos outros membros do grupo, pois, “[...] 

o espaço de grupo propicia que o saber esteja nas pessoas, e não centrado em um profissional 

de saúde, mas também nele” (Martins, 2012, p. 39). 

E, complementam Barbosa et al (2010, p. 200) que, as atividades realizadas em 

grupo são uma “[...] alternativa para se buscar a promoção da saúde aprofundando discussões 

e ampliando conhecimentos, de modo que as pessoas superem suas dificuldades e obtenham 

maior autonomia, melhores condições de saúde e qualidade de vida”.  

Quanto aos agentes facilitadores no manejo dos usuários hipertensos e/ou 

diabéticos, têm-se: os mutirões de busca ativa, presentes nas falas de E-1 (“Sempre que 

possível realizamos mutirões nessas áreas realizando a buscar ativa desses pacientes”) e E-8 

(Os facilitadores no manejo seria a busca ativa desses pacientes), que são uma importante 

ferramenta da ESF no escopo de manter a assiduidade e adesão do paciente ao tratamento 

(Reis et al, 2014); o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), que segundo E2 

“(...) ajuda a ter uma adesão maior ao tratamento” e para E6 ajuda no combate as 

dificuldades favorecendo entre os usuários “(...) a troca de ideias e experiências fazem com 

que eles adquiram o programa com mais facilidade”; os grupos do HiperDia, que segundo E6 

“(...) fortalecem na superação das dificuldades e facilita a adesão devido à troca de ideias e 

experiências”, uma vez que este tipo de grupo tem por objetivo a obtenção de se conhecer 

melhor os pacientes e, por meio de um trabalho em equipe, promover educação em saúde 

(Carvalho, 2012); a busca pela inovação das ações, que para E5 “Toda atividade educativa 
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que nós realizamos, sempre temos que trazer algo inovador pra eles, como: rodas de 

conversas com troca de experiências, orientações sempre mostrando como realizar o 

tratamento corretos” e para E8 tem o fim de “(...) mostrar que a medicina sempre está em 

mudanças constantes”; e o controle contínuo das vindas desses usuários hipertensos e/ou 

diabéticos nos encontros mensais que segundo E9 “(...) são realizados e aos poucos vão 

rompendo as barreiras que interferem na recuperação de suas patologias”. 

Também observou-se que as atividades educativas realizadas pelas enfermeiras 

muitas vezes são baseadas na metodologia de transmissão e do diálogo informativo, como é o 

caso das palestras; das orientações nutricionais e sobre o uso correto de medicamentos; e das 

rodas de conversas, conforme observa-se nas seguintes falas: 

 “(...) realizamos essas atividades educativas, como: palestras, rodas de conversas, 

orientações sobre a terapia medicamentosa e alimentação” (E1) 

 “Os mecanismos didáticos utilizados são: rodas de conversas, orientações nutricionais, 

atividades físicas, orientações sobre o uso correto das medicações e principalmente a 

orientação para mudança dos velhos hábitos familiares” (E5) 

 “(...) palestras mensais que são realizadas na unidade, (...) realizando práticas como: 

orientações sobre alimentação, atividades físicas e uso correto das medicações” (E6) 

 “A nossa prática educativa se dá através de rodas de conversas, palestras. (...) (E7) 

 “Trabalhamos muito com palestras, roda de conversas, orientações sempre utilizando uma 

linguagem popular e mostrando exemplos (...)” (E8) 

 “Essas práticas educativas são realizadas (...), através de palestras, rodas de conversas, 

trocas de experiências, orientações sobre o uso contínuo das medicações, a importância 

de uma alimentação balanceada e a realização de atividades físicas. (...)” (E9) 

Assim, o que se percebe nesses depoimentos é que os usuários são tratados como 
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seres passivos, havendo “[...] necessidade de uma reflexão sobre suas práticas educativas, a 

compreensão e associação à prática” (Pereira; Santos; Antunes, 2012).  

E, apesar disso, também é possível encontrar mudanças positivas nas condutas dos 

usuários, conforme se ver nas falas de E2: “(...) Tenho certeza que na nossa área já estamos 

colhendo frutos e tem visto o efeito que a gente está querendo atingir”;  E6, a qual destaca 

que a troca de ideias e de experiências faz com que os usuários “(...) aceitem o programa com 

mais facilidade”; e E9: “(...) com os encontros mensais é possível perceber que aos poucos as 

barreiras existentes na adesão ao tratamento vão sendo rompidas”. 

Assim, ao se observar os agentes facilitadores e as atividades desenvolvidas pelas 

entrevistas junto aos usuários hipertensos e/ou diabéticos atendidos nas ESF em que 

trabalham, ver-se que as rodas de conversa é um mecanismo didático bastante utilizado junto 

aos usuários diabéticos e hipertensos vinculados ao HiperDia (conforme apontado acima nas 

falas das enfermeiras E1, E5, E7, E8 e E9). 

 Para Martins (2012), as rodas de conversas correspondem a um espaço de 

encontro em que as pessoas podem compartilhar seus saberes e modos de cuidar de si, 

permitindo a troca e construção de conhecimentos, proporcionando movimentos de 

aprendizagem com perspectivas de mudanças; além de produzirem ações positivas na 

construção do sistema de saúde local e para vida de cada um dos usuários que dela participam. 

Outros agentes facilitadores citados pelas enfermeiras foram os grupos HiperDia e 

as palestras, durante os quais as enfermeiras orientam aos usuários sobre a importância da 

adesão ao tratamento, das mudanças de hábitos, como o cuidado com a alimentação e a 

necessidade de se praticar exercícios físicos no controle da doença.  

Nestes momentos os usuários também são esclarecidos em questões relacionadas 

a suas enfermidades, que as mesmas se tratam de doenças crônicas que se não forem 
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controladas poderão trazer sérios prejuízos para sua saúde e qualidade de vida, sendo estes 

fatos pontos comuns nas respostas oferecidas pelas entrevistadas. 

Portanto, essas atividades educacionais, seja os grupos HiperDia ou as rodas de 

conversa, permitem uma maior participação dos usuários – diferente do que acontece nas 

palestras, onde os mesmos ficam na posição de meros ouvintes – e, como tal constituem-se 

ferramentas de grande valia, pois abrem espaço para que os indivíduos e a comunidade 

decidam sobre o seu próprio destino, e passem a interferir de maneira mais consciente na 

melhoria de sua saúde. 

Nesse processo, dentre as habilidades que o enfermeiro necessita ter a fim de que 

possa intervir com sucesso no processo de saúde-doença dos usuários está a sua capacidade de 

comunicação, que, entre as tecnologias das relações, constitui-se em uma das mais complexas, 

uma vez que engloba não apenas conhecimentos, habilidades e comportamentos, mas também 

atitudes (Chiesa; Veríssimo, 2016).  

Além disso, enfatizamos, a importância do diálogo, do respeito à diversidade, às 

ideias e aos saberes do outro para a construção do conhecimento, pois no processo de 

educação em saúde, educador e educando devem ser protagonistas da aprendizagem, e seus 

saberes e experiências devem ser utilizados em uma análise crítico-reflexiva da realidade. E 

este é um grande desafio na área de saúde, onde ainda há uma forte influência da educação 

tradicional, a qual fez parte do processo de formação de algumas das enfermeiras 

entrevistadas, o que é explicado por Slodkowski e Fontana (2014, p. 14) ao destacarem que 

nem todos os profissionais de saúde em seu processo de formação foram preparados para 

fazer uso em sua prática deste tipo de análise. 
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6. Aspectos positivos das ações educativas no combate às dificuldades de adesão ao 

tratamento e de mudança de hábitos dos usuários hipertensos e/ou diabéticos  

 

Para E1, as atividades realizadas pela equipe multiprofissional são de fundamental 

importância para a melhoria da qualidade de vida dos usuários hipertensos e/ou diabéticos 

atendidos na ESF. Ressalta ainda E1, a necessidade de estar sempre passando as orientações 

para os pacientes, principalmente no que se refere a cronicidade destas enfermidades, “(...) 

porque sabemos que hoje eles aprendem uma coisa e podem esquecer, por isso que devemos 

estar sempre repetindo as orientações e mostrando sempre que não existe cura para esses 

tipos de patologia e que esse tratamento tem que ser contínuo. As atividades realizadas pela 

equipe multiprofissional são de fundamental importância na melhoria da qualidade de vida 

desses pacientes”.  

Para E2, os estudos em grupo melhoram a adesão dos usuários hipertensos e/ou 

diabéticos atendidos na ESF, embora ela perceber a existência de entraves na participação nas 

atividades educativas por parte de alguns usuários. 

Esta dificuldade também é apontada por E3, a qual destaca que ser preciso 

incentivar aos usuários participem das atividades voltadas para o HiperDia, conforme destaca: 

“(...) nós profissionais de saúde estamos sempre buscando alternativas para esses usuários 

para que eles participem frequentemente dessas atividades educativas voltadas para o 

HiperDia”. 

A busca de alternativas para a participação dos usuários às atividades do HiperDia 

é fundamental, pois, conforme apontado por Carvalho Filha (2012)
 
a falta de ações para 

estimular o retorno e a participação dos usuários acaba prejudicando a terapêutica e 

enfraquece o vínculo entre hipertensos e/ou diabéticos e o sistema de saúde, o que, 
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consequentemente, aumenta o percentual de complicações advindas de suas enfermidades. 

Passando agora para a opinião de E4, esta não se posiciona acerca da importância 

das ações educativas no combate às dificuldades de adesão dos usuários hipertensos e/ou 

diabéticos ao tratamento e modificação de seus hábitos de vida, assim como E6 e E10. 

Entretanto, E4 informa que busca orientar aos usuários que suas patologias têm 

correlação com a genética e não são curáveis, mas sim controláveis, e informa que: “(...)  

Independente deles estarem sentindo ou não os sintomas, eles devem aferir a pressão arterial, 

ver a taxa de glicemia, até porque sempre orientamos que esses tipos de patologias tem a 

correlação com a genética”. 

Neste momento, percebem-se lacunas acerca do valor da educação em saúde por 

parte desta entrevistada, uma vez que, não é apenas o fator genético que deve envolver as 

orientações de indivíduos hipertensos e/ou diabéticos, pois conforme elucidado por Manoel, 

Marcon e Baldissera (2013, p. 407), “A educação em saúde é imprescindível para pessoas 

acometidas por doenças crônicas, com vistas ao autocuidado, mudança dos hábitos e melhoria 

da qualidade de vida” e que a forma como essa educação acontece vai interferir de maneira 

efetiva na adesão destes pacientes ao tratamento. 

Passando agora para o posicionamento de E5, esta informa que procura 

desempenhar as ações educativas de maneira bem dinâmica, e conta, para isso, com a ajuda da 

equipe multiprofissional do NASF, “(...) cujo apoio se dá de forma bastante positiva”. 

O apoio do NASF também é citado por E9, a qual destaca que as ações educativas 

são de fundamental importância para a mudança dos velhos hábitos dos usuários e sempre que 

é possível contam com o apoio da equipe multiprofissional do NASF, que contribuem 

bastante na melhoria da qualidade de vida desses usuários. 

Pois, como educação e saúde são temas interligados e com forte presença da 
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interdisciplinaridade, esta parceria com o NASF que é apontada pelas Enfermeiras E5 e E9 

representa um grande ganho para à prática educativa junto aos usuários diabéticos e 

hipertensos do HiperDia, pois, “na perspectiva da promoção da saúde, há necessidade de 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade” (Manoel; Marcon; Baldissera, 2013, p. 407).  

Para E7 é por meio das ações educativas que se busca conscientizar os usuários 

acerca da importância do uso das medicações e da mudança nos hábitos alimentares e estilos 

de vida. Neste sentido, reforça E7 que “(...) sempre procuramos mostrar através da educação 

em saúde que essas práticas educativas e tratamento devem ser constantes”. 

Posicionamento semelhante é encontrado no depoimento de E8, a qual procura 

conscientizar os usuários do HiperDia que a medicação é de uso contínuo e “(...) que ele só 

está melhor porque está tomando a medicação”; além de destacar a importância das práticas 

educativas e do tratamento constante, para a melhoria de seus hábitos e qualidade de vida. 

E, por fim, a enfermeira E11 destaca que “(...) as atividades de educação em 

saúde são importantes porque permitem que os usuários entendam as dificuldades 

enfrentadas e que tirem suas dúvidas mais frequentes. Elas também auxiliam na diminuição 

dos erros e ajudam a realizar atividades que sejam mais produtivas e interessantes”. 

Verifica-se, portanto, o valor das ações educativas para o empoderamento dos 

pacientes do HiperDia na realização adequada de seu tratamento, pois quando estes passam a 

conhecer as suas enfermidades, suas causas e complicações se tornam mais conscientes da 

importância da medicação e da mudança de hábitos para sua qualidade de vida e isto, 

consequentemente, atua de forma positiva para o não abandono do tratamento (Carvalho 

Filha, 2012). 
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Considerações finais 

 

O presente estudo mostrou que as práticas educativas realizadas pelas enfermeiras 

junto aos usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no HiperDia nas ESF de um município 

do agreste pernambucano trazem influência da educação tradicional, pois se focalizam na 

transmissão de aspectos relacionados à prevenção de doenças e na aquisição de um 

comportamento adequado, que inclui o uso correto da medicação e o controle dos agravos. 

Entretanto, apesar destas ações contribuírem de forma positiva na mudança de 

hábitos e para o fortalecimento da adesão dos pacientes atendidos ao tratamento, é de maneira 

esporádica que encontramos a preocupação com o fortalecimento da autonomia e da 

emancipação dos usuários, conforme defendido pela educação popular de saúde. 

Assim, neste processo de construção de saber, conclui-se que é fundamental que a 

enfermagem tenha consciência da necessidade de conhecer a realidade dos usuários por ela 

atendidos, para que de fato se consolidem os princípios defendidos pela educação popular em 

saúde, para que seja construída uma prática mais dialógica, voltada para a formação de um 

indivíduo crítico, participante e possuidor de competências capazes de modificarem seu estilo 

de vida, em prol de sua saúde e qualidade de vida. 

E, diante dos resultados apresentados no decorrer deste estudo, recomenda-se a 

realização de capacitações permanentes junto aos profissionais de enfermagem, com uso de 

metodologia ativa, a fim de aproximar a prática assistência da enfermagem para a formação 

de um sujeito crítico e capaz de refletir acerca de sua realidade e problemas. E a promoção de  

encontros dos profissionais de enfermagem com fim de se possibilitar a troca de experiências 

e uma avaliação sistemática das ações empreendidas por todos com fim de melhor atender as 

necessidades dos usuários, isto sem esquecer os princípios bioéticos que devem permear a 
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prática da enfermagem para a realização de um atendimento humanizado e capaz de atender 

as necessidades dos usuários diabéticos e hipertensos atendidos nas USF em estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do estudo mostram que as práticas educativas realizadas pelas 

enfermeiras junto aos usuários hipertensos e diabéticos cadastrados no HiperDia nas ESF em 

que trabalham ainda não incorporaram, em sua totalidade, os preceitos trazidos pela educação 

popular de saúde e trazem forte influência da educação tradicional e verticalizada, com 

enfoque na prevenção de doenças, na aquisição de um comportamento adequado, no uso 

correto da medicação e no controle dos agravos. E de forma esporádica é que encontramos a 

preocupação com o fortalecimento da autonomia e da emancipação dos usuários, onde os 

mesmos sejam colocados na posição de autores e artífices de sua saúde e qualidade de vida, 

princípios trazidos pela educação popular de saúde. 

Apesar disso, observamos, a partir das falas das enfermeiras entrevistadas, que as 

práticas de educação em saúde realizadas pelas mesmas apresentam resultados positivos, 

como: mudanças de hábitos, maior adesão ao tratamento, uma maior conscientização acerca 

das enfermidades, diminuição no número de agravos e de internação em decorrência de 

complicações cardiovasculares, a captação de novos usuários e a troca de experiências entre 

usuários e a enfermagem resultados estes que demonstram a importância destas ações para a 

promoção da saúde tanto individual, como coletivamente. 

Além do mais, sendo a Estratégia de Saúde da Família um espaço voltado para 

práticas sociais com o fim de favorecer a autonomia de seus usuários e uma maior 

participação da população, na qual se busca promover uma relação em que profissionais de 

saúde e usuários tornem-se produtores e construtores de um viver mais saudável, o que se é 

possível por meio de uma relação dialógica, de trocas de saberes e de respeito à 

individualidade e à cultura do outro. 
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E, no que diz respeito às ações da gestão em saúde do município voltadas para a 

capacitação dos enfermeiros que atuam junto aos usuários do HiperDia, foi possível constatar, 

a partir das falas das entrevistadas, que existe o cuidado por parte do gestor de saúde em 

manter a equipe de saúde atualizada por meio de cursos disponibilizados tanto pela gestão, 

quanto pela própria Secretaria de Saúde os Estado, por meio do GERES-PE, contando, 

inclusive, com a parceria da equipe do NASF; sendo estes cursos de fundamental importância 

para a qualidade dos serviços prestados a comunidade e para a motivação dos profissionais 

em suas práticas diárias. 

Até porque, para que o processo de educação em saúde ocorra de forma 

satisfatória e atinja aos objetivos por ele fomentados é fundamental que haja planejamento, 

apoio e recursos por parte da gestão. Apesar disso, foi constatada a necessidade de uma 

formação mais direcionada ao campo da educação em saúde coletiva, para que a enfermagem 

reflita melhor sobre as suas práticas educativas e passe a incorporar de maneira mais efetiva o 

preconizado pela educação popular em saúde, e possa ir se desvinculando do modelo de 

atenção em saúde mais centrado nas enfermidades, tão presente na educação em saúde 

tradicional. 

 É certo que na assistência aos pacientes diabéticos e hipertensos, que deve ser 

abalizada pela orientação e educação em saúde, não se pode deixar de enfocar a necessidade 

que têm estes pacientes em modificar o seu estilo de vida e aderir ao tratamento para a 

prevenção de possíveis complicações e manutenção de sua qualidade de vida. Neste 

momento, as orientações fornecidas pela equipe de saúde, e, em especial pela enfermagem, 

são fundamentais para o processo de conscientização deste público. 

E também não se pode esquecer que são muitas as barreiras a serem vencidas, 

dentre as quais se destacam: a resistência dos usuários para mudarem seus hábitos ou para 
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tomarem os medicamentos, seja em decorrência da cultura ou da ausência de sintomas que 

traz a falsa impressão de que não há a necessidade de se tomar o medicamento;  seja por 

questões socioculturais, como o analfabetismo e a baixa renda; seja pela distância da unidade 

de saúde, que dificulta tanto a ida destes à unidade de saúde, quando o acesso dos 

profissionais a sua comunidade, ou pela falta de interesse em participar das práticas 

educativas oferecidas pela ESF.  

Portanto, foram muitas as barreiras citadas pelas enfermeiras entrevistadas, o que 

demonstra que a assistência a este público traz consigo a necessidade premente da realização 

de ações voltadas à promoção da saúde e a formação de uma consciência mais crítica acerca 

de sua enfermidade, a fim de tornar estes usuários mais ativos e autônomos no que tange a 

preservação de sua saúde. 

Portanto, a busca de alternativas para a participação destes nas atividades do 

HiperDia é fundamental, pois a falta de ações neste sentido prejudica o tratamento e 

enfraquece o vínculo destes com o sistema de saúde. Além disso, não bastam apenas às 

teorias, os medicamentos e as orientações, é preciso conhecer este público em suas 

singularidades, problemas e diferenças, pois através do reconhecimento de valares e crenças 

torna-se mais fácil o contato e a formação do vínculo necessário para o estabelecimento de 

uma relação pautada no respeito e na harmonia, para que se atinjam aos objetivos propostos 

pela educação em saúde. 

Neste interim, observamos nas falas das entrevistadas que os mecanismos 

didáticos mais utilizados pelas mesmas foram os grupos HiperDia, as orientações acerca das 

enfermidades e as rodas de conversas. Diante dos quais constatamos a necessidade de um 

envolvimento mais dialógico, que buscasse um maior envolvimento da população, embora 

isso seja possível através dos trabalhos em grupo e das rodas de conversa. 
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Desta forma, voltamos a enfatizar a necessidade da construção de uma prática 

mais dialógica e de uma análise crítica da realidade vivenciada, para que a educação em saúde 

apareça como uma estratégia de construção de sujeitos ativos, participantes e possuidores de 

senso crítico e competência para modificarem sua vida, em prol de sua saúde e qualidade de 

vida. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PARA O ENSINO  

NA ÁREA DE SAÚDE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa 

sobre as ações educacionais realizadas pelos enfermeiros no Programa HiperDia junto aos 

usuários das Unidades de Estratégia da Saúde da Família no município de João Alfredo-PE, o 

qual deverá durar uma média de 15 (quinze) minutos.  

Para sua realização, por favor, leia atenciosamente o que segue, e esclareça junto à 

responsável pelo estudo suas dúvidas.  

Após os devidos esclarecimentos, no caso de aceitar fazer parte do estudo e que o 

mesmo seja gravado, assine ao final deste documento as duas vias que o compõem. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. E, em caso de dúvidas você pode procurar o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da _____________________.   

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do estudo: “Avaliação das ações educacionais desenvolvidas pelo enfermeiro no 

Programa HiperDia no Município de João Alfredo-PE.” 

Pesquisadora Responsável: Micheline Xavier de Moura 
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Instituição: Faculdade Pernambucana de Saúde 

  

Objetivo do estudo: “Avaliar as ações educativas empreendidas pelos enfermeiros junto aos 

pacientes hipertensos e diabéticos ligados ao Programa HIPERDIA nas Unidades Básicas de 

Saúde do Município de João Alfredo – PE”. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,________________________________________________________, 

RG______________ e CPF________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

presente estudo como sujeito. Esclareço que minhas dúvidas foram devidamente esclarecidas 

e que ficaram claros os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, juntamente com as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. 

Assim, concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízos a minha pessoa.    

 

Data: ____/____/____ 

Local:__________________________________________________ 

Nome sujeito:____________________________________________ 

Assinatura do sujeito: _____________________________________  
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Data da entrevista:_____/_____/______ 

Entrevistado(a): _______________________________________ 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 

 

Idade: ____ anos 

 

Tempo de formação: de graduação de curso de enfermagem: ______ 

 

Possui alguma especialização? 

(   ) Não (   ) Sim. Qual? _______________________ 

 

A quanto tempo trabalha nesta Unidade Básica de Saúde junto a paciente do HiperDia? 

________ 

 

ENTREVISTA 

 

1  Para você, o que você é educação em saúde e que relação ela tem com a prática da 

enfermagem? 
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2 Descreva as ações desenvolvidas pela gestão em saúde de seu município para a capacitação 

dos profissionais de enfermagem voltadas ao atendimento dos usuários do HIPERDIA. 

3 Quais as dificuldades apresentadas pelos pacientes hipertensos e/ou diabéticos na adesão ao 

tratamento medicamentoso e modificação dos velhos hábitos de vida, e qual a importância 

das ações educativas junto a estes usuários na Unidade Básica de Saúde em que atua? 

4 Fale sobre fatores facilitadores e barreiras no manejo dos pacientes e quais atividades 

educativas propiciam adesão ao tratamento como um todo e possibilidade de romper estas 

barreiras. 

5 Fale sobre a sua prática educativa junto a estes usuários, como ela se dá e quais os 

mecanismos didáticos e atividades você costuma realizar. 

6 Fale alguns pontos positivos e negativos acerca dessas atividades. 

 

 

 


