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RESUMO
Objetivo: Relatar vivência a respeito do processo educativo em saúde voltado a hipertensão arterial sistêmica e diabetes
mellitus para a promoção de saúde de idosos da Unidade Municipal de Saúde do Benguí II, Belém, Pará. Metodologia:
Tratou-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizada por discentes do curso de Bacharelado em
Odontologia e Bacharelado em Biomedicina de uma instituição de ensino superior situada no município de BelémPará vinculados ao Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade do Ministério da Saúde, que promoveram ações de
educação em saúde para o grupo de idosos, com o eixo temático sobre Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes
Mellitus, em uma Unidade Municipal de Saúde do Benguí II, Belém, Pará. Resultados e Discussões: A atenção
primária à saúde possui papel fundamental na execução das atividades práticas de prevenção e promoção de saúde,
para o controle de agravos, tendo em vista que a educação em saúde tem caráter significativo e positivo no cuidado
do paciente promovendo a autonomia e qualidade de vida. Conclusão: A atividade de educação em saúde foi realizada
como ferramenta estratégica no desenvolvimento de informação e educação sobre as temáticas propostas para o
grupo de idosos, a fim promover a saúde e prevenir doenças, possibilitando a qualidade de vida.
Palavras-chave: Educação em saúde, Saúde do idoso, Atenção primária, Prevenção, Promoção de saúde.

ABSTRACT
Objective: To report an experience about the health educational process aimed at systemic arterial hypertension
and diabetes mellitus for the health promotion of the elderly at the Benguí II Municipal Health Unit, Belém, Pará.
Methodology: This was a descriptive study, from the type of experience report, carried out by students of the Bachelor
of Dentistry and Bachelor of Biomedicine course of a higher education institution located in the city of Belém-Pará
linked to the PET-Health / Interprofessionality Program of the Ministry of Health, which promoted education
actions in health for the elderly group, with the thematic axis on Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus,
in a Municipal Health Unit of Benguí II, Belém, Pará. Results and Discussions: Primary health care has a fundamental
role in the execution of practical activities prevention and health promotion, for the control of diseases, considering
that health education has a significant and positive character. o in patient care promoting autonomy and quality of life.
Conclusion: The health education activity was carried out as a strategic tool in the development of information and
education on the themes proposed for the elderly group, in order to promote health and prevent diseases, enabling
quality of life.
Keywords: Health education, Health of the elderly, Primary care, Prevention, Health promotion.
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Promoção de saúde de idosos

INTRODUÇÃO
Envelhecer

foi

silenciosa, pois não apresenta sintomas na

uma

das

maiores

conquistas do século XX, algo que antes era
considerado um privilégio para poucos se
tornou comum nos dias atuais até mesmo nos
países mais pobres. Contudo, Santos, Tonhom
e Komatsu

[1]

asseguram que este também tem

se tornado um dos maiores desafios tendo
em vista que o número de pessoas com mais
de 60 anos está crescendo rapidamente em
comparação a outros segmentos. Um exemplo
disso é o Brasil que se destaca pelo alto índice
da população acima de 60 anos [2].
Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) , o processo
[3]

de envelhecimento populacional se deve à
depressão no índice de mortalidade em todas
as idades e ao baixo número de nascimentos,
aumentando assim a expectativa de vida.
No entanto, Veras e Oliveira

[4]

afirmam que

envelhecer por si só não basta, é necessário
agregar qualidade de vida aos anos adicionais.
Nesse

contexto,

as

constantes

mudanças nos âmbitos sociais, econômicos
e demográficos contribuem cada vez mais
para o surgimento de doenças crônicas como
a Hipertensão Arterial Sistemática (HAS) e
Diabetes Mellitus (DM), que vem a ser as mais
frequentes no Brasil, destacando-se atualmente
como um dos principais problemas de saúde
pública devido sua alta prevalência .
[5]

Também conhecida como uma doença

maioria das vezes, a hipertensão arterial
sistemática caracteriza-se pelos níveis de
pressão arterial elevados e constantes, sendo
assim é a doença cardiovascular mais frequente.
Em contrapartida, o Diabetes Mellitus é
composto por um grupo variado de distúrbios
metabólicos que acabam resultando em um
fator comum que é o aumento da glicose
no organismo, essas disfunções podem ser
desencadeadas devido as complicações na ação
do hormônio insulina, na sua excreção ou em
ambas [5,6].
De acordo com Veras [7], quando essas
doenças crônicas estão associadas ao processo de
envelhecimento tendem a tornar-se mais agravante
devido a sua capacidade de afetar o estilo de
vida do indivíduo tornando-o muitas das vezes
dependente de cuidados especiais. Estes necessitam
de acompanhamento com profissionais da área da
saúde a longo prazo com foco em mudança de
estilo de vida e uso contínuo de medicamentos.
Santos, Tonhom e Komatsu [1], afirmam
que um dos grandes desafios enfrentados pelas
políticas públicas de saúde é a elaboração de
estratégias para idosos e coloca-las em prática
devido a necessidade de aplicar um olhar de forma
integral afim de proporciona-lhe um melhor
estilo de vida. Entretanto, Knuth [8] acredita que a
conscientização sobre a necessidade de mudança
de estilo de vida e uma boa adesão ao tratamento
seja capaz de manter essas doenças sobre controle.
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Desse modo, percebe-se que o Sistema

de uma instituição de ensino superior situada

Único de Saúde (SUS) vem cada vez mais buscando

no município de Belém-Pará, vinculados ao

formas de inovar suas estratégias direcionadas à

Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade

atenção primária aos idosos ofertando ações à nível

do Ministério da Saúde. Para a realização do

individual e coletivo, abrangendo a prevenção e

presente estudo, foi efetuado, primeiramente,

proteção da saúde e evitando agravos. Dessa forma,

uma revisão de literatura com pesquisa para

observa-se que a educação em saúde é um fator

obtenção de artigos nas bases de dados como

potencialmente importante nas práticas cotidianas

SciELO e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS),

dentro de uma equipe de saúde, no que se refere

utilizando artigos em português e descritores

às doenças crônicas, é crucial para a aplicação de

como hipertensão arterial sistêmica, diabetes

intervenções preventivas nas comunidades [9,10].

mellitus, roda de conversa, atenção primária,

À vista disso, o Ministério da Saúde em

prevenção, educação em saúde e saúde do idoso.

parceria com o Ministério da Educação criou

Após a seleção do material bibliográfico, foram

um Programa de Educação para o Trabalho

selecionados 12 artigos dentro dos critérios

em Saúde (PET-Saúde) que vem unir três eixos

de inclusão e que contemplavam informações

distintos, educação, serviço e comunidade, afim

importantes sobre o tema proposto.

de proporcionar o fortalecimento da educação

A partir de um primeiro contato, no

pelo trabalho em saúde aperfeiçoando os serviços

cenário de prática, entre os participantes

prestados, de modo a beneficiar profissionais e

do PET-Saúde/Interprofissionalidade e os

estudantes da área da saúde e aos usuários do SUS.

usuários da Unidade Municipal de Saúde do

Neste contexto, o presente estudo teve

Bairro do Benguí, município de Belém- PA,

como objetivo relatar vivência a respeito do

notou-se o aumento de atendimentos de

processo educativo voltado a hipertensão arterial

pacientes hipertensos e/ou diabéticos com

sistêmica e diabetes mellitus para a promoção de

resultados de exames laboratoriais e valores

saúde de idosos da Unidade Municipal de Saúde

da pressão arterial (PA), discordantes aos

do Benguí II, Belém, Pará.

esperados para o tratamento. Nesse sentido, o

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo descritivo,
do tipo relato de experiência, realizada
por discentes do curso de Bacharelado em
Odontologia e Bacharelado em Biomedicina

trabalho voltado para a atenção básica como
um todo tem uma grande missão de suprir as
necessidades dessa população que é acometida
por essas doenças sistêmicas e, principalmente,
realizar a educação em saúde com o propósito
de sensibilizar os usuários para novas práticas
e hábitos de vida.
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Dessa

desenvolvido

os discentes planejaram todo o discurso a ser

semanalmente nos anos de 2019-2021, reuniões

abordado, adquirindo conhecimento teórico

e

pelas

sobre as temáticas por meio de pesquisas

demandas da Unidade Municipal de Saúde e

cientificas para que fossem relatadas evidências

da população adscrita, um Plano Operacional

comprovadas e que de fato surtisse efeito

Especifico onde, diante da problemática acima

positivo na roda de conversa, na sala de espera

citada foram definidas ações estratégicas para

ou na consulta do paciente. Além disso, optou-

serem executadas de modo a melhorar os hábitos

se pela confecção de materiais audiovisuais,

e qualidade de vida e, consequentemente obter

como folders (Ilustração 1), além de cartazes

melhores resultados em exames laboratoriais.

(Ilustração 2 e 3) e convites com informações

atividades

forma,
práticas

foi

estabelecidas

É de extrema importância a realização de

básicas e de linguagem simples para que

educação em saúde para esse grupo de idosos,

ocorresse o melhor entendimento dos usuários

e, para que ocorra a execução desse processo,

sobre o assunto abordado.
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Por conseguinte, ocorreu um convite
aos

usuários

cadastrados

no

grupo

do

Programa de Hipertensão e Diabetes, a fim de
executar a educação em saúde e para estabelecer
o acompanhamento de modo focado e
direcionado. Diante disso, a didática se deu a
partir de roda de conversa ou sala de espera,
divididos em dois momentos, no primeiro,
havia a apresentação de cartazes, folders e a
externalização dos mesmos, levando ao ouvinte
todo o cuidado necessário para lidar com seu
estado clínico de maneira adequada explicando
principalmente em que consiste estas doenças,
quais os fatores de riscos e como evitá-las,
enfatizando e incentivando uma alimentação
saudável, concomitantemente, com atividades
físicas para estabelecer a qualidade de vida,
partindo do pressuposto da realidade financeira
de cada um dos indivíduos que participa da
atividade.
Ademais, após as apresentações das
temáticas, no segundo momento, houve a
abertura para que os idosos pudessem sanar
quaisquer dúvidas advindas das informações
que foram repassadas, afim de assegurar que
estes pudessem entender a melhor forma de
cuidar da sua saúde e, paralelamente a isso, os
profissionais da área da saúde e os discentes
pudessem aplicar um olhar mais ativo para as
necessidades dos componentes dos grupos
de idosos, de maneira a direcioná-los ao
atendimento específico e adequado fornecidos
pela unidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A atenção primária à saúde possui papel
fundamental na execução das atividades práticas
de prevenção e promoção de saúde, para o
controle de agravos. Em síntese, é necessário
a sistematização da assistência e organização
do atendimento, seguindo o pressuposto que
o usuário hipertenso e/ou diabético tenha
acesso a todos os serviços interdisciplinares,
como consultas, exames complementares,
medicamentos, diagnósticos, acompanhamento
e controle, entre outros.
Percebe-se a carência da participação
ativa dos familiares dos idosos afim de
que este se sinta incentivado a adotar uma
alimentação saudável e seguir corretamente
as recomendações médicas principalmente em
relação à administração dos medicamentos.
Soares e Saraiva [11] evidenciam o papel familiar
no tratamento de doenças quando alegam que
a participação familiar de maneira integral
no processo de mudança de hábitos de vida
é benéfica para seu bem-estar físico, social e
emocional.
Tendo em vista que a educação em
saúde tem caráter significativo e positivo na
qualidade do paciente é, imprescindível, que se
estabeleça atividades constantes como a roda
de conversa coletiva, uma vez que, segundo
Fontes et al [12] ; a roda de conversa baseia-se no
espaço de construção de diálogo, metodologia
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que instiga a criação de autonomia por parte

Ilustração 4 – Sala de espera realizada no dia

dos participantes, agregando informações e

nacional do combate a hipertensão

alternativas para que se possa criar hábitos
de vida mais saudável, além de melhorar a
qualidade de vida do indivíduo.
Ademais, as atividades realizadas dentro
do Programa PET-Saúde/Interprofissionalidade
na Unidade Municipal de Saúde (UMS) como
demostrado nas ilustrações 3, 4 e 5, viabiliza
estratégias que buscam alternativas satisfatórias,
organização dos serviços e a dicotomia teórico/
prática. Além disso, proporciona o processo

Fonte: Dados dos autores, 2020

ensino-aprendizagem ou educação pelo trabalho,

Ilustração 5 – Sala de Espera sobre orientação

que permite o aperfeiçoamento dos estudantes.

para a alimentação saudável

Dessa forma, atividades como roda de conversa
são incentivos que instigam o amadurecimento e a
capacidade de entendimento de cada estudante, com
o desenvolvimento de competências e habilidades
necessárias ao aprofundamento da formação
profissional em relação à realidade que se encontra,
logo, tais atividades agregam positivamente ao
longo da formação de cada discente.
Ilustração 3 – Roda de conversa com
idoso usuários da Unidade Municipal de Saúde
Fonte: Dados dos autores, 2020

Fonte: Dados dos autores, 2020
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CONCLUSÃO

todo, entenda as necessidades da população e

A partir dessa perspectiva, o Programa
Hipertensão e Diabetes inserido na Unidade
Municipal de Saúde é de fundamental importância

possa identificar cada problemática, visando a
resolutividade dessas demandas e possibilitar o bem
estar e saúde para cada usuário.

para a promoção, prevenção e recuperação da
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tendo como fator necessário a atuação de uma
equipe

multiprofissional

e

interdisciplinar,

trabalhando em consonância com a Estratégia
de Saúde da Família (ESF) e a equipe do Núcleo
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB), a fim de melhorar a qualidade de vida e
diminuir as complicações de cada indivíduo inscrito
no programa.
Outrossim, do ponto de vista acadêmico,
participar de atividades como estas desenvolvidas
pelo PET-Saúde/Interprofissionalidade permitinos conhecer e entender como acontece na prática
o processo de envelhecimento e as demandas
de cuidado, fazendo com que, como futuros
profissionais da área da saúde, busque-se meios
para suprir essas e outras necessidades dentro
da individualidade de cada profissão afim de
proporcionar em conjunto um atendimento integral.
Diante do exposto, é evidente a concretização
de realizações de atividades educativas, gerando um
ponto positivo dentro da unidade, que possibilita
aos participantes a ampliação do autoconhecimento
e a autonomia na qualidade de vida individual e
coletiva. Portanto, ações como a roda de conversa,
dinâmicas e oficinas no âmbito primário à saúde
são importantes para que a equipe como um

OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não existir
conﬂitos de interesse de qualquer natureza.
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