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RESUMO 

O objetivo deste estudo é apresenta a construção de um Projeto de Intervenção (PI) sobre a 

elaboração de uma tecnologia educativa do tipo cartilha para promover o autocuidado para 

pacientes hipertensos e diabéticos. Este Projeto de Intervenção (PI) surge como atividade a ser 

desenvolvida no contexto da Atenção Primária em saúde do PSG Gomes localizado no 

município de Hugo Napoleão no estado do PI. O Projeto de Intervenção (PI) integra atividade 

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito para o título de especialista em Saúde da 

Família e Comunidade ofertado pela UNA/SUS-UFPI. Espera-se, que este material possa 

promover e estimular o autocuidado dos pacientes da Unidade e impactar na qualidade de vida 

destes. 

 

Palavras-chaves: Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Autocuidado, Educação 

em Saúde, Atenção Primária à Saúde. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to present the construction of an Intervention Project (IP) on the 

development of an educational technology of the booklet type to promote self-care for 

hypertensive and diabetic patients. This Intervention Project (PI) appears as an activity to be 

developed in the context of Primary Health Care at PSG Gomes located in the municipality of 
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Hugo Napoleão in the state of PI. The Intervention Project (PI) integrates Course Completion 

Work activity as a requirement for the title of specialist in Family and Community Health 

offered by UNA / SUS-UFPI. It is hoped that this material can promote and stimulate the self-

care of the Unit's patients and impact their quality of life. 

 

Keywords: Systemic Arterial Hypertension, Diabetes Mellitus, Self-Care, Health Education, 

Primary Health Care. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Unidade Básica de Saúde fruto desse Projeto de Intervenção (PI) se chama Posto de 

Saúde Gomes, localizada no povoado Gomes, zona rural no município Hugo Napoleão estado 

do Piauí. O munícipio de Hugo Napoleão localizado no estado do Piauí e possui 3.771 

habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e 

pertence a 4 regional de saúde do estado integrante a Macrorregião do Meio Norte. No 

município existem 04 Unidades Básicas de Saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

destas 03 pertencem a zona rural e 01 na sede do município, além do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF). Dentre as unidades de saúde da família, destaca-se a Unidade Básica de 

Saúde Posto do PSF Gomes.  

Figura 1– Visão externa do PSF Gomes, Hugo Napoleão, PI, Brasil, 2020.  

 

 

 

                                           

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O território de atuação está dividido em 4 micro áreas, tendo população adscrito de 675 

usuários e 227 famílias cadastradas.  A Equipe é constituída por médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem e quatro Agentes Comunitários em Saúde. O horário de atendimento é de 

segunda-feira quinta-feira e no turno manhã é atendida à população da zona rural e a tarde o 

atendimento é na sede da UBS. Toda a equipe atua juntos nas atividades promoção e prevenção 

da saúde, pautando sempre pela humanização e acolhimento.  
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A Unidade presta assistência nos atendimentos à Saúde da Criança, Mulher, Adulto, 

Idoso e Adolescentes sempre buscando ser resolutiva em suas intervenções e fazendo o possível 

para promover o cuidado de forma universal, igualitário e equitativo. Na Unidade trabalhamos 

com a contra referência dos serviços, ou seja, as demandas que não podem ou não estão ao 

alcance da unidade são encaminhadas aos serviços componentes da rede de saúde ou até mesmo 

referidos para a capital Teresina. 

Figura 2 – Visão interna do PSF Gomes, Hugo Napoleão, PI, Brasil, 2020 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Quanto as patologias, nas consultas é observado a prevalência das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis com destaque para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes 

Mellitus (DM), além de Hiperlipidemias apresentando casos de obesidade e sobrepeso. No 

tocante ao Programa HIPERDIA, o acompanhamento dos pacientes cadastrados tem seguido 

os protocolos do Ministério da Saúde no monitoramento dos pacientes com HAS e DM, 

realizamos controle glicêmico, aferição de PA e registro dos níveis pressóricos, orientações e 

atividades educativas para seguimento da terapêutica instituída. No quadro abaixo observamos 

o número de pacientes cadastrados e atendidos na nossa unidade no HIPERDIA. 

Contextualizando as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) a partir da 

análise situacional 

 As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) têm despertado interesse de todos 

envolvidos no campo da saúde pública por impactar significativamente na vida dos pacientes. 

Nesse escopo, dentre as (DCNTs), têm merecido destaque em âmbito nacional a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) pela sua prevalência e custo gerados na 

vida das pessoas (CHRISTOFOLETTI et al., 2020). 

É importante ressaltar que ambas doenças são crônicas e que impactam muito na vida 

daqueles que recebem o diagnóstico, exigindo modificações severas de hábitos de vida para 
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realizar o controle ou gerenciamento para o autocuidado. Dessa maneira, o autocuidado precisa 

ser entendido como um comportamento/ atitude aprendido e desenvolvido pelo próprio 

indivíduo para seu autobenefício (MARQUES, et al., 2019). 

Diante disso, nota-se que é desafiador o trabalho da Estratégia de Saúde da Família 

para controle e monitorização de doenças crônicas, como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

e o Diabetes Mellitus (DM), assim, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua 

primordialmente no apoio ao paciente e no gerenciamento de sua condição clínica por meio da 

educação em saúde. Logo, as equipes devem aderir e desenvolver propostas e habilidades 

educativas que interfiram na realidade do seu processo de trabalho junto as doenças crônicas 

para permitir a troca de conhecimento e modificar o contexto saúde-doença (ALMEIDA, 

MOUTINHO, LEITE, 2014). 

É nessa conjuntura e a partir da realidade vivenciada na Unidade de saúde Gomes, que 

emerge o interesse de implementar este Plano de Intervenção. Muitos pacientes são 

acompanhados na unidade, porém nota-se fragilidades em relação ao autocuidado destes. Além 

disto, muitos pacientes ficam presos e viciados aos medicamentos não dando importância para 

mudanças no estilo de vida. Percebe-se, ainda que os pacientes possuem dificuldades de 

associar os medicamentos a um estilo de vida saudável o que torna prejudicado os cuidados, 

orientações e a atenção dada pela equipe.  

Dessa forma, é preciso destacar que materiais educativos podem promover o 

autocuidado de pacientes no contexto das DCNT. E a partir da realidade, nota-se, que a cartilha 

surge como uma tecnologia educativa atual desenvolvida no cenário das campanhas 

governamentais, a fim de permitir a aquisição de informação de pessoas em diferentes contextos 

socioculturais e níveis de escolarização. Acredita-se que a cartilha, utilizando de metodologias 

diversas possibilita que o leitor com pouca escolaridade ou dificuldade no hábito de leitura, seja 

capaz de compreender o que é disseminado no material (MARTINS et al., 2019). 

A realidade apresentada neste Projeto de Intervenção (PI), se justifica pelo fato de o 

autocuidado estar relacionado diretamente ao controle das doenças crônicas aqui citadas, além 

de impactar significativamente na terapêutica e condição clínica das pessoas que vivem com 

diabetes e hipertensão. Logo, é necessário intervir por meio da educação em saúde com 

materiais ilustrativos e acessíveis ao público-alvo que possam ser usados no dia a dia e servir 

de consulta para orientar seus cuidadores. Se os pacientes não desenvolvem o autocuidado de 

forma efetiva tampouco fará diferença a complementação com a terapêutica medicamentosa. 
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             O objetivo geral desse estudo foi propor a construção de uma tecnologia educativa para 

promoção do autocuidado em pacientes com Doença Crônica Não Transmissível –DCNT e 

como objetivos específicos elaborar uma cartilha educativa sobre promoção do autocuidado 

para pacientes com hipertensão e diabetes e realizar intervenção educativa com a cartilha 

elaborada juntamente com o grupo de HIPERDIA vinculado ao PSF Gomes no munícipio de 

Hugo Napoleão-PI. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) põem em risco a saúde e o 

desenvolvimento dos países, pois em geral provocam incapacidades. Nesse contexto, a atenção 

às doenças crônicas torna-se um desafio para a Equipe de Atenção Básica em Saúde, e sua 

avaliação precisa ser holística para alcançar efetividade deve integrar diversos profissionais da 

equipe o que exige o alcance do protagonismo do paciente, seus familiares e o meio social em 

que vive (NASCIMENTO et al., 2017). 

Em âmbito nacional as DCNTs correspondem a 70% dos óbitos, e geralmente, estão 

associados a agravos ocasionados por pouca aceitação aos tratamentos não medicamentosos e 

baixa efetividade das ações de promoção da saúde (RODRIGUES et al, 2017).  

 Nesse cenário, as transformações nos dados epidemiológicos do brasil, a elevada 

expectativa de vida, o sedentarismo e as modificações na alimentação colaboram para o 

desencadeamento das DCNTs.  Essas doenças influenciam no aparecimento de agravamentos 

agudos e crônicos aumentando os índices de morbimortalidade ocasionados principalmente 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e do Diabetes Mellitus (DM) (ENCARNAÇÃO; 

SANTOS; HELIOTÉRIO, 2017). 

 Nessa conjuntura, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes mellitus (DM) 

apresentam-se como agravos cardiovasculares mais prevalentes na população idosa e diversos 

fatores podem dificultar o monitoramento e tratamento, como a falta de atividade física, 

estresse, uso de álcool e tabaco e má alimentação (SANTOS et al., 2017). Além disso, 

provocam alto impacto no panorama epidemiológico, acarretando eminente valor para o 

sistema de saúde (NASCIMENTO et al.,2017).  

De acordo com a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (Vigitel – 2011), a HAS autorreferida é prevalente no público com 

idade acima de 18 anos representando um percentual de 22,7%, obtendo maior expressividade 
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no público feminino (25,4%) do que no masculino (19,5%). Observa-se também, que a HAS se 

torna mais prevalente com a idade, sendo mais identificada nas mulheres, ocupando patamar de 

50% na faixa etária de 55 anos ou mais (BRASIL, 2013). 

No Brasil, a prevalência de HAS varia entre 22% e 44% no público adulto, alcançando 

mais de 50% para indivíduos com idade entre 60 a 69 anos e 75% entre aqueles com mais de 

70 anos (OLIVEIRA, 2017). A prevalência da HAS pode estar associada a inúmeros fatores de 

risco podendo ser modificáveis não modificáveis o que requer atenção e intervenção para mudar 

o comportamento e o estilo de vida do paciente (CARDOSO et al.,2020). 

Quando levamos em consideração que a HAS se encontra muitas vezes de forma 

assintomática nos pacientes, o maior desafio se apresenta na aceitação destes aos tratamentos, 

seja instituindo medidas farmacológicas ou não. Aqui, cabe destacar a influência do nível de 

conhecimento dos pacientes em relação a HAS, uma vez que quanto mais elevado for este, 

melhores respostas têm-se a aceitação dos medicamentos, a continuidade do tratamento, 

mudanças comportamentais e no monitoramento da PA (LIMA et al, 2015). 

Portanto, a HAS torna-se uma temática relevante, principalmente por observar que a 

realização de intervenções de educação em saúde nos serviços está abaixo do esperado e os 

usuários continuam sem informações sobre sua condição de saúde e consequentemente sem 

agir para evitar complicações (AZEVEDO; SILVA; GOMES, 2017). 

Ainda no cenário das DCNT têm-se o Diabetes Mellitus (DM) uma doença crônica 

provocada quando o pâncreas não realiza a produção necessária de insulina ou o corpo não 

aproveita a insulina sintetizada. A nível mundial aproximadamente 415 milhões de indivíduos 

estejam com DM e esse número possa se elevar paulatinamente até 2040, alcançando a 642 

milhões de pessoas. No Brasil, pressupõe a existência de cerca de 14 milhões de pessoas com 

a doença nos dias atuais e a tendência é que até 2040 o número chegue a 23 milhões 

(MONTINA et al., 2019). 

A prevalência do diabetes, associado à complexidade do tratamento, a exemplo das 

restrições na dieta, administração de medicações e complicações crônicas correlacionadas como 

(retinopatias, nefropatia, neuropatia, cardiopatia, pé neuropático) ressaltam e destacam a 

necessidade de desenvolver atividades educativas eficazes, realizada de forma individual e em 

grupo, adesão a dieta equilibrada e da prática de atividade físicas, as quais são primordiais para 

o tratamento em integração com terapia medicamentosa para reduzir das complicações 

(SANTOS VELAZQUE, 2015). 
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Diante disso, nota-se que diabetes, exige uma assistência contínua e permanente, o que 

ultrapassa o monitoramento clínico, requerendo a adesão, pelo paciente, de modificações no 

estilo de vida. No cuidado em diabetes, a educação em saúde, torna-se uma tecnologia leve que 

proporciona conhecimento, habilidade e capacidade indissociável para realizar seu autocuidado 

e o de familiares (CORREA; BRANCO, 2019). Assim, ao escolher a educação em saúde como 

princípio para coordenar o cuidado do paciente com DM, o seu desenvolvimento deve 

responder as deficiências do indivíduo (BAPTISTA et al., 2019). 

No manejo e prevenção das complicações crônicas do DM na Atenção Primária á Saúde, 

a educação, congrega vários sistemas que se comunicam em constante relação, junto aos 

profissionais, a equipe de Saúde da Família, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), os gestores locais, a organização dos serviços local, as políticas de saúde; em um 

processo que facilita a formação de redes na própria rede (SALCI; MEIRELES; SILVA, 2018). 

Portanto, os objetivos mais relevantes das ações de educação saúde para DM são 

controlar o nível glicêmico e, consequentemente, a longo prazo, retardar a morbimortalidade 

provocada pela doença. Deve-se, assim, fazer intervenções educativas organizadas e 

permanentes com as equipes de Saúde é um essencial para transformar as práticas existentes 

em relação a problemas de saúde como o DM (BRASIL, 2013). 

2.1-Educação em saúde para promoção do autocuidado no contexto da HAS e DM 

A educação em saúde pode ser definida como o diálogo empreendido entre 

profissionais e usuários dos serviços que possibilita elaborar saberes e elevar a independência 

das pessoas para seu autocuidado. Permite ainda, a discussão entre comunidade, gestão e 

profissionais com o intuito de solidificar a participação da comunidade no controle popular, 

transformando-se em estratégia de incentivo à coordenação/gestão social da saúde (ALMEIDA, 

MOUTINHO, LEITE, 2014). 

Diante do exposto, é preciso considerar para o desenvolvimento das ações de 

promoção da saúde vários escopos: foco, objeto, ênfase e campos de ação. No foco, as ações 

podem ser direcionadas a pessoas, grupos específicos da comunidade ou à população em geral. 

No objeto, incorporar apenas um agravo de saúde, inerente às ações de promoção, ou serem 

extensão, promovendo ao combate dos determinantes sociais da saúde de modo geral. Na 

ênfase, podem identificar-se como educativas ou serem mais abrangentes, incorporando eixos 

de qualidade de vida e crescimento.  Por fim, na ação, as ações podem ser estimuladoras apenas 

de único campo de ação ou integrar ao mesmo tempo vários deles (PINTO; SILVA, 2019). 



8 
 

Logo, percebe-se, que a educação em saúde é um campo de prática que almeja a 

melhoria das condições de vida e de saúde dos grupos populacionais, caracterizando-se como 

relevante abordagem para à prevenção, apresentando como objetivos: permitir o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde do meio 

social que está inserido além de atuar na comunidade de forma construtiva (FERREIRA et al., 

2016). 

Salienta-se, contudo, que a educação em saúde não deve ser restringida apenas às ações 

práticas que se prezam em fornecer informações. É considerada relevante instrumento para 

promoção em saúde que carece de uma associação de suportes educacionais e ambientais que 

almejem impactar atividades e condições de vida condizentes ao bem-estar (BALDOINO et al., 

2018). 

Nesse cenário, emerge a Estratégia Saúde da Família (ESF), apresentando uma nova 

forma de cuidado em saúde. Assim, apresenta-se como mecanismo transformador do modelo 

de cuidado à saúde no Brasil, propondo a redefinição da atenção primária, sendo considerada o 

guia que norteia o modelo assistencial, primeiro nível de entrada do sistema de saúde, um 

modelo de saúde coletivo centralizando o cuidado na promoção e tratamento das doenças, com 

a inclusão de equipes multi e interprofissionais (COSTA; DURAN, 2018). 

Reforça-se, no contexto da HAS e do DM, que a educação em saúde para ser adequada 

precisa na sua abordagem integrar os conhecimentos sobre as doenças, suas complicações, 

desmistificar tabus criados, a relevância de aderir ao tratamento, além do autocontrole e 

autocuidado (SOUSA et al., 2018).  

Dessa forma, entende-se que o autocuidado é a realização de atividades iniciadas e 

desenvolvidas pelos indivíduos em seu autobenefício, para conseguir a estabilidade da vida e 

do bem-estar.  Portanto, as ações de educação em saúde são implementadas para influenciar 

mudanças de comportamento e permitir a adesão pelo autocuidado. E tal mudança, poderá 

repercutir favoravelmente no tratamento de HAS e DM além de garantir o direito legal ao 

paciente e seus familiares de serem orientados sobre sua condição de saúde (OLIVEIRA et al., 

2017). 

É importante ressaltar que a educação em saúde não seja apenas tipo palestras, aulas e 

transferência de conhecimento, no qual só um agente é detentor do saber, e os outros figurem 

como simples espectadores e receptores dos conteúdos repassados, mas a que promove o 

empoderamento dos usuários integrantes do processo e que seja oferecido condições para o 

gerenciamento de seus hábitos e rotina de vida. Ou seja, a educação em saúde deve ser uma 
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prática que, de fato, emancipem os sujeitos, e promova a busca pela autonomia e por meio do 

diálogo, figurem no centro do processo de edificação do conhecimento (MAIA et al., 2018).  

Considera-se, portanto, que é importante o desenvolvimento de atividades de educação 

em saúde no âmbito da atenção primária para promover à saúde de pessoas com DCNTs uma 

vez que os impactos que estas causam afetam a qualidade vida, as relações e o desempenho das 

pessoas no seu cotidiano, além disso, os materiais educativos, como manuais, cartilhas, folder, 

servem de guia e instrumento de consulta para os pacientes e seus cuidadores e podem funcionar 

como mecanismo que auxilia na qualidade de vida (SALCI; MEIRELLES; SILVA, 2018). 

O plano operativo da ação proposta é apresentado no quadro abaixo: 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

 

Déficit de 

autocuidado 

em pacientes 

com DCNT 

vinculados a 

Unidade de 

Saúde PSF 

Gomes no 

município de 

Hugo 

Napoleão (PI) 

 

 

 

Propor a 

construção de 

uma tecnologia 

educativa para 

promoção do 

autocuidado 

em pacientes 

com Doença 

Crônica Não 

Transmissível 

– DCNT. 

META 1 

 Investigar o 

autocuidado 

de pacientes 

hipertensos e 

diabéticos 

cadastrados na 

UBS PSF 

Gomes; 

Prazo: 2 

meses. 

META 2 

Orientar sobre 

a importância 

do 

autocuidado 

para o 

paciente com 

HAS e DM; 

Prazo: 3 

meses 

 

META 3 

Construção de 

uma cartilha 

em linguagem 

simples, 

concisa e 

PARA A META 

1 

 Realizar 

anamnese para 

investigar as 

ações de 

autocuidado 

realizadas para 

HAS e DM; 

 PARA META 2 

Realizar uma 

atividade de 

educação em 

saúde para 

discussão sobre á 

temática do 

autocuidado ao 

portador de 

DCNT  

 

  PARA   META 

3 

Realizar pesquisa 

bibliográfica 

sobre o 

autocuidado em 

DCNT foco em 

HAS e DM; 

Organizar as 

ideias e imagens 

META 1 

Médico da 

unidade; 

 

 

META 2  

Médico da 

Unidade e 

Enfermeiro 

durante a consulta 

no programa 

Hiperdia; 

 

META 3 

 

Médico da 

Unidade, 

profissionais de 

saúde que atuam 

cuidado ao 

hipertenso e 

diabético (pode 

incluir NASF) com 

apoio da SMS do 

município de Hugo 

Napoleão. 
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objetiva sobre 

orientações 

que auxiliem e 

estimulem o 

autocuidado 

para pacientes 

hipertensos e 

diabéticos; 

para a construção 

da cartilha; 

Levantar recursos 

para o 

planejamento, 

logística e 

aquisição dos 

materiais; 

Organizar a 

cartilha a partir 

dos conteúdos 

definidos na 

pesquisa 

bibliográfica; 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Este Projeto de Intervenção emerge da realidade vivenciada na Unidade de Saúde PSF 

Gomes situada no município de Hugo Napoleão estado do Piauí. O objetivo deste PI é de assistir 

aos pacientes cadastrados no Programa Hiperdia na área de abrangência do PSF Gomes 

contribuindo para o processo educativo sobre autocuidado a partir da educação em saúde 

utilizando uma cartilha educativa, com ilustrações e orientações baseada nas necessidades 

identificadas nas consultas de pacientes com condições crônicas, mais especificamente, 

Hipertensão e Diabetes. 

Acredita-se, que a educação em saúde seja uma ferramenta indispensável para a adesão 

de hábitos saudáveis e que em conjunto ao tratamento medicamentoso possa surtir efeitos 

positivos na vida dos pacientes, cuidadores e familiares. 

Espera-se, assim, que as metas sejam alcançadas e que o apoio necessário seja 

depositado para a construção e execução deste trabalho para melhorar não só o autocuidado de 

pacientes atendidos no programa junto à Unidade, mas também se estenda a outras unidades e 

municípios. 

Portanto, fica a mensagem aos profissionais de saúde para atentar a outros aspectos 

que estejam envolvidos no gerenciamento das condições crônicas, a exemplo do autocuidado, 
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e que possam desenvolver estratégias que contemplem necessidades advindas dos pacientes e 

que contribuam para melhorar a qualidade de vida e consolidar, controlar e garantir um 

tratamento adequado e humanizado. 
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