
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

MARIA ISABELLA LUIZ DA SILVA 

 

 

 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2020   



ii 
 

MARIA ISABELLA LUIZ DA SILVA 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

Fluminense, como pré-requisito para obtenção do título 

de Mestre. Linha de Pesquisa: Linha 1 – Determinantes 

do Processo Saúde/Doença no Ciclo da Vida. 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: MARIA LUIZA GARCIA ROSA 

CO-ORIENTADORA: CAROLINE FERNANDES DOS SANTOS BOTTINO 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2020   



Ficha catalográfica automática - SDC/BFM
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Danúzia da Rocha de Paula - CRB7/5756

L952p Luiz da silva, Maria Isabella
  Promoção da saúde ao portador de diabetes mellitus na
atenção primária à saúde no município de Nova Friburgo /
Maria Isabella Luiz da silva ; Maria Luiza Garcia Rosa,
orientadora ; Caroline Fernandes dos Santos Bottino,
coorientadora. Niterói, 2020.
  95 f. : il.

  Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2020.

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGSC.2020.m.15999446775

  1. Diabetes mellitus. 2. Atenção primária à saúde. 3.
Promoção da saúde. 4. Educação em saúde. 5. Produção
intelectual. I. Garcia Rosa, Maria Luiza, orientadora. II.
Fernandes dos Santos Bottino, Caroline, coorientadora. III.
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Saúde Coletiva.
IV. Título.

                                      CDD -



iii 
 

MARIA ISABELLA LUIZ DA SILVA 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

Fluminense, como pré-requisito para obtenção do título 

de Mestre. Linha de Pesquisa: Linha 1 – Determinantes 

do Processo Saúde/Doença no Ciclo da Vida. 

 

Apresentada em 04 de fevereiro de 2020. 

 

Banca Examinadora 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Luiza Garcia Rosa (Orientador/Titular)  

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Fabíola Giordani (Titular) 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Fernanda Amorim de Morais Nascimento Braga (Titular) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Curso de Nutrição 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Bianca Martins Gregório (Suplente) 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Luiz Lima (Suplente)  

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Saúde Coletiva 

 

 

Niterói, RJ 

2020  



iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais e minha irmã, por terem apoiado essa trajetória até aqui. Nem tudo 

foram flores, mas não podia ser mais grata por vocês me levantarem nas inúmeras vezes em 

que me vi caindo. 

À Lin, por ter se aventurado comigo nesses dois anos de mestrado, minha profunda 

gratidão. Obrigada pelos cafés, palavras motivadoras e risadas. Sem você ao meu lado, essa 

jornada teria sido muito mais difícil. 

À Millenna, tia Val e tio Adilson, por terem sido minha segunda família durante o 

primeiro ano de mestrado e permitirem que eu me sentisse em casa durante minha estadia em 

Niterói. 

Aos amigos que, de perto e de longe, não deixaram de me apoiar. Larissa, Léa, 

Marcele, Nathalia, obrigada pelos conselhos, por manterem minha calma em períodos tão 

desesperadores. 

À minha orientadora, Maria Luiza, pela oportunidade de começar os estudos em um 

campo até então tão estranho, mas tão esperado por mim. 

À minha co-orientadora, Caroline, por ter estado ao meu lado esse tempo todo e por 

ter acreditado em mim até mesmo quando eu não acreditava. 

À minha turma de mestrado e professores do programa de pós-graduação em Saúde 

Coletiva, por tanto aprendizado e por tanta força em momentos em que precisamos ser 

resistência. 

À Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, principalmente à Ariadina e 

Lucimar, por terem me ajudado com a coleta de dados para a pesquisa. 

Esse trabalho tem um pouquinho de todos vocês. Gratidão! 

  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. 

(Chico Xavier) 



vi 
 

RESUMO 

A promoção da saúde é um conjunto de ações que fornece visibilidade aos fatores 

relacionados aos processos de saúde-doença e sua conscientização para população. A 

educação em saúde é uma das estratégias de promoção da saúde, que procura construir e 

transmitir conhecimentos para a população. Dessa forma, o presente estudo teve como 

objetivo caracterizar se as Unidades de Atenção Primária abordam a educação em saúde como 

forma de promoção de saúde para portadores de diabetes mellitus no município de Nova 

Friburgo/RJ. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde 

de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense (CAAE: 09372619.8.0000.5626) e 

todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram 

entrevistados os gestores de 19 Unidades de Atenção Primária, que responderam perguntas 

sobre a sua formação profissional e atuação na unidade, informações gerais sobre o 

funcionamento da unidade e aspectos relacionados à promoção e educação em saúde e a 

educação em saúde voltada para diabéticos. Como resultado, todas as unidades relataram 

realizar ações de promoção em saúde, sendo que a maioria dos gestores mencionou a 

educação em saúde para a população em geral e voltada para o diabetes como estratégia. Para 

os pacientes diabéticos, a abordagem individual é a estratégia de educação mais usada. 

Grupos específicos para diabéticos não são comumente realizados. A não realização de ações 

está relacionada com as limitações de cada local, podendo ser mencionados a falta de espaço 

físico apropriado, a localização geográfica que por muitas vezes dificulta o acesso ao local, a 

falta de material para realização de atividades e incompletude da equipe. Conclui-se que todas 

as unidades realizam atividades de promoção e educação em saúde para a população em geral, 

contudo ações de educação com foco no diabetes são menos frequentes na Atenção Primária. 

Em contrapartida, quando presentes, as ações de educação possuem baixa adesão por parte da 

população, demonstrando uma persistência da mesma em substituir o modelo curativo por um 

modelo preventivo de doenças. 

Palavras-chave: Atenção Primária, Diabetes mellitus, Educação em saúde.  

  



vii 
 

ABSTRACT 

Health promotion is a set of actions that provides visibility to factors related to the health-

disease processes and population awareness. Health education is one among the health 

promotion strategies that seek to build and transmit knowledge to the population. Thus, the 

present study aimed to characterize whether Primary Care Units approach health education as 

a form of health promotion for people with diabetes mellitus in the city of Nova Friburgo/RJ. 

The study was approved by the Ethics Committee (CAAE: 09372619.8.0000.5626), and all 

participants provided their informed consent. The managers of 19 Primary Care Units were 

interviewed and asked to answer questions about their professional education and function in 

the unit, general information about unit operation, and aspects related to health promotion and 

education, and health education focused on diabetics. As a result, all units reported health 

promotion actions, and most managers mentioned actions of health education for the general 

population and focused on diabetes as well as a strategy. For diabetic patients, the individual 

approach is the main educational strategy. Specific groups for diabetic patients are not often. 

The failure in performing these actions is related to the limitations of each unit, such as the 

lack of appropriate physical space, a geographical location that impairs population access, 

lack of material to perform activities, and lack of enough staff. In conclusion, all units carry 

out health promotion and education activities for the general population, but education 

focused on diabetes is less often in Primary Care. On the other hand, when presented, 

educational actions have low adherence by the population, demonstrating their persistence in 

replacing the curative model with a preventive model of diseases. 

Keywords: Diabetes mellitus, Health education, Primary care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil passou por momentos variados no que diz respeito às fases de atendimento na 

área da saúde, destacando-se dois modelos importantes: o biomédico, que olha para o paciente 

de forma biológica, e o preventivo, que olha como um todo para a saúde, não focando apenas 

na cura do paciente, mas também em ações preventivas e de promoção, visando o bem estar 

da população (DE MARCO, 2006, YASUI; JUNIOR, 2018). 

Atualmente, apesar de os dois modelos ainda serem vistos em atendimentos, o modelo 

preventivo predomina, graças aos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, resultado 

da Reforma Sanitária Brasileira que teve início em 1988. Graças a isso, a atenção em saúde no 

Brasil investe em políticas de promoção em saúde tendo como objetivo a melhora da 

qualidade de vida da população. Tais políticas são garantidas pela Agenda de Compromisso 

pela Saúde, definida pelo Ministério da Saúde em 2005. Entre seus eixos, o Pacto em Defesa 

da Vida é o que traz em suas prioridades a garantia da promoção da saúde por meio da 

Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006c, BRASIL, 2010). 

A promoção da saúde possui enfoque amplo, com objetivo de identificar fatores 

relacionados ao processo saúde-doença, revertendo-os quando propiciam o estado de doença 

(BUSS, 2009). Ela possui diversas estratégias de execução, sendo uma delas a educação em 

saúde, que procura construir conhecimentos em saúde e transmiti-los à população de uma 

forma que seja útil à mesma (BRASIL, 2006c). 

A educação em saúde é necessária para orientação da população acerca de diversas 

condições e enfermidades. Uma delas é o diabetes mellitus (DM), doença crônica não 

transmissível com importante carga no total de mortes no Brasil e no mundo. O país registrou 

em 2016 cerca de 65 mil mortes decorrentes do DM, as quais contribuíram com 

aproximadamente 5% do total de óbitos neste ano (WHO, 2016b). A conscientização da 

população sobre essa doença é importante, para que grupos de risco não a desenvolvam ou a 

tenham o mais tarde possível, e pessoas já diagnosticadas não sejam acometidas com as 

diversas complicações que essa doença pode acarretar ao longo da vida, trazendo a 

necessidade de monitorização contínua (DUNBAR-JACOB et al 2000, WHO 2004, SBD, 

2017). 



15 
 

No Brasil, a educação em diabetes é exercida por iniciativas privadas e públicas, e o 

Ministério da Saúde promove, desde 2001, a atualização dos profissionais de saúde da rede 

básica sobre este tema (BRASIL, 2001, SBD, 2017). Porém, é com a Lei Federal nº 11.347 de 

2006 que a educação em diabetes passa a ser vista com mais atenção, por associar a 

disponibilização de medicamentos e insumos à pacientes com diabetes à participação em 

programas de educação em diabetes, visando emancipar os mesmos no que diz respeito ao 

cuidado com a doença (BRASIL, 2006b, BRASIL, 2007). A educação em diabetes é realizada 

de diferentes formas, podendo abordar diversas metodologias, ações individuais ou em grupo, 

com duração variada. Em todas as situações, seu efeito conscientizador muitas vezes é 

atingido (BARBUI; COCCO, 1999, MENSING et al, 2000, RICKHEIM et al, 2002, 

TAVARES; RODRIGUES, 2002, IMAZU et al, 2015, MAIA; REIS; TORRES, 2016, 

MENEZES; LOPES; NOGUEIRA, 2016, IQUIZE et al, 2017, SOUZA; VASCONCELOS, 

2017). Porém, independente da abordagem, o propósito sempre é colocar o paciente como 

protagonista do seu cuidado, entendendo o que lhe é passado.  

Tendo em vista o impacto que a educação em saúde para o paciente diabético tem em 

seu estado de saúde-doença, é importante o desenvolvimento de estudos que avaliem se e 

como a mesma ocorre no sistema de saúde. Na busca da literatura, muitos achados apontam 

avaliações dos serviços de saúde, ou a percepção dos usuários ou profissionais de saúde, mas 

faltam estudos com foco nas ações de educação em saúde.  

Nova Friburgo é um município localizado na Região Serrana do estado do Rio de 

Janeiro, tendo a segunda maior população dessa região (182.082 habitantes), ficando atrás de 

Petrópolis (295.917 habitantes) (IBGE, 2010). A quantidade expressiva da população 

demonstra a importância de um maior monitoramento dos dados de saúde do município, e em 

particular, dos dados de pacientes diabéticos, considerando que, por exemplo, os dados 

disponibilizados pelo HIPERDIA param em abril de 2013 (BRASIL, 2019e). Saber o perfil da 

população com diabetes permite um melhor planejamento de ações voltadas para a mesma, 

com relação à promoção da saúde e prevenção de complicações causadas pela mesma, além 

de permitir a conscientização da população que ainda não possui essa doença estabelecida 

para evitar ou adiar o surgimento da mesma. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE NO BRASIL 

 

O contexto histórico da saúde no Brasil são períodos em que se intercalaram o modelo 

biomédico de tratamento, com visão hospitalocêntrica, centrada na doença, focado apenas na 

cura do paciente, e o modelo biopsicossocial, que proporciona uma visão integral do processo 

de adoecimento, compreendendo as dimensões física, psicológica e social. Tal modelo, por 

não visar apenas à cura, também abrange ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 

ao considerar o contexto psicossocial no qual o paciente se encontra inserido (DE MARCO, 

2006, YASUI; JUNIOR, 2018). 

Em uma breve retrospectiva histórica, até meados do século XIX, os problemas de 

saúde e higiene no Brasil eram responsabilidade dos bairros, que garantiam o saneamento das 

ruas e quintais. Ficava a cargo de instituições beneficentes ligadas à Igreja Católica (p. ex., as 

Santas Casas de Misericórdia) e de iniciativas filantrópicas de importância econômica e 

social, a assistência à população pobre e indigente. Os demais grupos sociais buscavam 

atendimento com os médicos existentes, cirurgiões, curandeiros e parteiros (CAMPOS; 

MINAYO, 2006). 

É com o início da República Velha que a sociedade brasileira inicia a constituição do 

seu Estado moderno e que surgem os primeiros traços da saúde pública, com o 

questionamento dos saberes tradicionais que tinham como base a teoria dos miasmas e com a 

adoção de saberes norteados pela microbiologia e pela bacteriologia. Entretanto, com o 

processo acelerado de industrialização que o Brasil viveu a partir da década de 1950, viu-se o 

deslocamento do polo econômico para os grandes centros urbanos e o surgimento do modelo 

médico-assistencial privatista, que vigora entre os anos de 1960 a 1980 e atende às massas 

trabalhadoras. Este modelo tem como grande financiador o Estado, por intermédio da 

Previdência Social, sendo o setor privado nacional assistencial-curativo seu grande prestador 

e o setor internacional seu grande produtor de insumos, equipamentos e medicamentos. Com 

o retrocesso do Milagre Econômico e a crise da Previdência Social, o modelo médico-

assistencial privatista entra em crise, por ser incapaz de atender às novas mudanças e 

necessidades da população ligadas à saúde (CAMPOS; MINAYO, 2006). 
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Dessa forma, no período que antecedeu a Reforma Sanitária Brasileira, a saúde não era 

tida como um direito social. O serviço privado realizava os atendimentos em saúde, 

privilegiando as camadas mais privilegiadas da população, enquanto os trabalhadores formais 

tinham acesso à saúde pública pela Previdência Social. À época, era muito comum o trabalho 

informal, o que fazia com que menos de 50% da população fosse coberta pela saúde fornecida 

a partir do pagamento da Previdência (ISCHKANIAN, 2011, PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

O movimento da Reforma Sanitária Brasileira teve início com o grupo do Movimento 

de Reforma da Saúde Pública Brasileira, organizado por diversos setores ligados ao campo de 

saúde como uma alternativa à crise que o setor de saúde vivenciava. Tal movimento 

compreendeu o percurso da luta de grupos sociais mobilizados em prol da mudança do 

modelo de atenção em saúde, até então tido como excludente. Suas reivindicações norteadoras 

foram apresentadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que teve como intuito 

discutir alterações na estrutura e na política de saúde do país. O período de abertura política 

demonstrou-se propício para a construção de um novo modelo de atenção à saúde, que 

pudesse abranger as massas. Foi a partir dessa conferência que o projeto da Reforma Sanitária 

Brasileira foi elaborado (ISCHKANIAN; PELICIONI, 2012, CÂMARA, 2018).  

Foi em 1988, após o início da Reforma Sanitária Brasileira — e com a garantia pela 

Constituição Federal Brasileira de que a saúde passaria a ser um direito de todos e dever do 

Estado —, que surgiu o Sistema Único de Saúde (SUS), regido pelos princípios de equidade, 

integralidade e universalização, que visam permitir a toda a população o acesso igual aos 

serviços de saúde, independente do nível de assistência e da complexidade do procedimento. 

Medidas de saúde que anteriormente eram tomadas com base em uma medicina biomédica, 

com enfoque curativo, passam a ser substituídas por uma medicina preventiva, que visa não 

apenas curar o sujeito, mas também prevenir o estabelecimento de doenças e promover ações 

de cuidado à saúde. Apesar de ainda ser possível encontrar no atendimento público o modelo 

biomédico de atenção à saúde, no qual ter saúde é sinônimo de não estar doente, a atenção à 

saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Com isso, são necessários grandes esforços na 

construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de 

vida dos sujeitos e coletivos (BRASIL, 1990, BYDLOWSKI; WESTPHAL; PEREIRA, 2004, 

BRASIL, 2010). 
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Em 2005, o Ministério da Saúde definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde, a qual 

envolve três eixos. O primeiro deles é o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), 

que envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de 

reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos e de defender, 

vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na Constituição 

Federal. O segundo eixo é o Pacto de Gestão, que estabelece as responsabilidades claras de 

cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro 

quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e 

solidária do SUS. Por último, o Pacto em Defesa da Vida – está constituído por um conjunto 

de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados. Eles são 

derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Ainda, o Pacto em Defesa da Vida apresenta, entre suas 

macroprioridades, a promoção, informação e educação em saúde, garantidos pela Política 

Nacional de Promoção da Saúde, aprovada pela Portaria nº 687 (BRASIL, 2006a; BRASIL, 

2010). 

 

2.2 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

A promoção da saúde é um conceito cuja evolução transitou de “um nível de 

prevenção” da medicina preventiva para um “enfoque político e técnico” do processo saúde-

doença-cuidado. Seu conceito moderno, assim como sua prática, têm sido desenvolvidos de 

forma mais vigorosa nos últimos 25 anos e em países em desenvolvimento. As bases 

conceituais e políticas desse termo foram discutidas em importantes conferências 

internacionais, como a de Ottawa (1986), Adelaide (1988), Sundsval (1991) e Jakarta (1997) 

(BUSS, 2009).  

A Carta de Otawa, divulgada há mais de 30 anos, é um dos documentos que originou o 

movimento atual de promoção à saúde e que define o termo como “o processo de capacitação 

da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle desse processo” (BRASIL, 2002). Esse termo está associado a 

conjuntos de valores, como vida, saúde, cidadania, democracia, desenvolvimento, entre 

outros, assim como a combinações de estratégias, incluindo ações do Estado (como políticas 
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públicas saudáveis), de indivíduos (como desenvolvimento de habilidades pessoais) e do 

sistema de saúde (como a reorientação deste) (BUSS, 2009). 

Em Adelaide, o tema central foi de políticas públicas saudáveis, onde já se podia 

identificar os componentes da intersetorialidade, termo que marca desde então o discurso da 

promoção em saúde (BUSS, 2009). Por sua vez, a Conferência de Sundsval foi a primeira a 

focar na interdependência entre a saúde e o ambiente, engajando a todos a desenvolverem 

ambientes (físicos, sociais, econômicos e políticos) mais favoráveis à saúde. Ela insere o tema 

“ambiente” nas questões que permeiam a saúde, trazendo o conceito de “ambientes 

saudáveis”. Os espaços de vivência das pessoas — suas casas, comunidades, trabalho — 

também foram vistos como influenciadores no estado de saúde do indivíduo (BUSS, 2009). 

O grande diferencial da Conferência de Jakarta foi o fato de ser a primeira realizada 

em um país em desenvolvimento, atualizando a importância da ação comunitária, já dita em 

conferências anteriores. Além disso, a participação popular, o empoderamento, o acesso à 

educação e à informação foram reforçados como necessários para o progresso no setor saúde 

(BUSS, 2009). Em suma, todas as conferências desempenharam importante papel na 

construção do conceito de promoção da saúde, que busca modificar condições de vida visando 

à melhora da qualidade de saúde, por meio de ações que tenham por objetivo melhorar o bem-

estar. 

A promoção de saúde tem uma tênue linha divisória com a prevenção de doenças. 

Ambos os conceitos complementam-se no processo saúde-doença e os fatores que o cercam. 

A prevenção de doenças busca deixar os indivíduos isentos das mesmas, e orienta-se mais às 

ações de detecção, controle e diminuição dos fatores de risco ou causais; portanto, a ausência 

de doença seria um objetivo suficiente (BUSS, 2009). Por sua vez, o enfoque da promoção da 

saúde é mais abrangente e amplo e visa identificar e enfrentar os macrodeterminantes do 

processo saúde-doença, buscando transformá-los favoravelmente. Além disso, a promoção da 

saúde busca modificar condições de vida, tornando-as dignas e adequadas. O seu objetivo não 

é final, mas sim contínuo: manter sempre um nível ótimo de vida e saúde; portanto, apenas a 

ausência de doença não seria o suficiente (BUSS, 2009).  

A promoção da saúde contribui para a construção de ações que possibilitam responder 

às necessidades sociais em saúde, como uma das estratégias de produção de saúde, ou seja, 

como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias 
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desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro. No SUS, a estratégia de promoção da saúde é 

retomada como uma possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúde-

adoecimento no país (BRASIL, 2010). Nesse aspecto, a promoção da educação em saúde 

busca impactar positivamente o autocuidado, a adesão ao tratamento, o conhecimento sobre a 

doença e as atitudes relacionadas à mesma, fatores essenciais para o êxito no tratamento de 

diversas doenças. 

Sua execução ocorre na Atenção Primária à Saúde (APS), considerada a porta de 

entrada dos serviços fornecidos pelo SUS, ou seja, trata-se do atendimento inicial aos usuários 

do sistema. Para indivíduos que necessitam de tratamento continuado, de intervenções 

básicas, passando por aconselhamento, acompanhamento, medicação e educação em saúde, a 

APS pode ser de grande auxílio (MENDES, 2011). 

 

2.3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Internacionalmente, o conceito de APS é visto como uma estratégia de organização da 

atenção à saúde, respondendo a maior parte das necessidades de saúde da população ao 

integrar ações curativas e de prevenção (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2008). Seu uso 

foi relatado pela primeira vez em 1920, no Relatório Dawson, documento britânico que 

procurou à época ser referência para o modelo de atenção inglês, contrapondo-se ao modelo 

flexineriano baseado na atenção individual e no reducionismo biológico. Ao organizar o 

modelo de atenção britânico, o Relatório Dawson definiu duas características da APS — a 

regionalização e a integralidade — e influenciou a organização dos sistemas de saúde a nível 

mundial (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2008). 

A Declaração de Alma-Ata, em 1978, reafirmou a saúde como direito humano 

primordial, e que sua execução da melhor forma é a meta social mundial mais importante. À 

época, tal declaração definiu a APS como “cuidados primários de saúde”, cuidados esses 

considerados essenciais, baseados em métodos e tecnologias práticas. Esses cuidados seriam o 

primeiro contato dos indivíduos com o sistema de saúde, a partir de um olhar interdisciplinar 

e multiprofissional. Estavam previstos, por exemplo, a educação em saúde, o saneamento, a 

imunização, o tratamento de doenças e lesões, a prevenção e o controle de endemias. A Alma-
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Ata também estipulou que seria responsabilidade dos governos a gestão dos sistemas de 

saúde. As metas determinadas na I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde, evento que gerou a Declaração de Alma-Ata, não foram plenamente alcançadas, mas 

serviram de importante referência para as reformas sanitárias e o surgimento da APS nos 

países em que as mesmas ocorreram (BRASIL, 2002, MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 

2008). 

Apesar dos diversos conceitos existentes sobre a APS, a mesma em geral é 

compreendida pela definição clássica de Starfield: 

“nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no sistema para 

todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa, não 

apenas para a enfermidade, no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as 

condições, exceto muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção 

fornecida em algum outro lugar ou por terceiros” (STARFIELD, 2004). 

 

Para um bom funcionamento, a APS conta com elementos processuais e estruturais. 

São elementos estruturais:  

• Acesso: trata-se do primeiro contato do paciente no sistema de saúde, onde 

será descoberto o motivo da procura pelo mesmo, se há necessidade de 

serviços especializados ou se essa primeira visita já contemplará a resolução do 

problema. 

 

• Longitudinalidade: considera a existência de uma fonte contínua de atenção à 

população que busca pelos serviços de saúde. É ideal a presença de cooperação 

mútua entre profissionais atuantes e usuários para que esse elemento opere 

bem.  

 

• Integralidade: deve ser garantida pelas unidades de APS a prestação dos 

serviços de saúde. Mesmo que esses não sejam prestados pela unidade na qual 

o indivíduo se encontra, a mesma deve fornecer encaminhamento para locais 

onde os serviços necessários serão executados. Entretanto, configura 

responsabilidade da unidade explicar tanto para a população quanto para a 

própria equipe qual a sua variedade de serviços e o alcance dos mesmos, o que 

permitiria uma procura mais direcionada. 

 

• Coordenação da atenção: alia o reconhecimento de problemas com a 

continuidade do acompanhamento do paciente (ALPERT; EVAN, 1974, 

PARKER, 1974, STARFIELD, 2004, PORTELA, 2017).  
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Além disso, podem ser mencionados como elementos processuais a utilização dos 

serviços de saúde e o reconhecimento do problema ou necessidade do paciente, que antecede 

processos diagnósticos e é crucial para o seguimento do tratamento (STARFIELD, 2004). 

A atenção primária difere das atenções secundária e terciária por lidar com problemas 

mais comuns e gerais, em espaços comunitários como consultórios, centros de saúde, escolas 

e lares. Os atendimentos da atenção secundária e terciária geralmente envolvem 

acompanhamento a longo prazo e por especialistas (STARFIELD, 2004). 

No Brasil, a APS de Starfield tem representação na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

(PINTO; GIOVANELLA, 2018). A APS, também denominada “Atenção Básica à Saúde” no 

Brasil, é considerada a porta de entrada dos usuários do SUS. Apresenta como objetivos 

orientar a prevenção de doenças, resolver agravos e encaminhar os casos sem resolução para 

serviços de saúde especializados (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2008). 

No período prévio à implementação do SUS, a principal forma de atendimento era a 

urgência/emergência e não havia esquema algum de atendimento similar ao prestado pela 

APS regulamentado. Após o surgimento do SUS, a APS sofreu diversas transformações. As 

bases para a criação de uma política nacional relacionada à atenção básica encontram-se nas 

origens do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e do Programa de Saúde da 

Família (PSF), este em 1994 (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

O PSF, então, passou a ser o acesso ao primeiro contato de atendimento. É com a 

reorganização da base do sistema de saúde e, consequentemente, com a publicação da nova 

Política Nacional de Atenção Básica em 2017, que o avanço do programa passa a “ser 

reconhecido como estruturante, isto é, definido como ‘estratégia de saúde da família’” 

(PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

São diversos programas governamentais relacionados à atenção básica, sendo um 

deles a Estratégia de Saúde da Família, que leva serviços multidisciplinares às comunidades 

por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por exemplo. Cabe, portanto, a estes 

setores, o atendimento inicial aos indivíduos que apresentam algum tipo de suspeita de 

doença, doença ou complicação da mesma (MOROSINI; FONSECA; PEREIRA, 2008). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a ESF “busca promover qualidade de vida da 

população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, fortalecendo-se 
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como a porta de entrada do SUS”. As equipes que compõem as ESFs são multiprofissionais 

e estão diretamente ligadas às UBSs locais (BRASIL, 2019b). 

As UBSs, ainda hoje chamadas comumente de “postos de saúde” (instituições que 

surgiram em 1920 com objetivos de realizar procedimentos básicos e controlar epidemias) , 

surgiram em 1980 com a possibilidade de proporcionar melhor resolução às questões de 

tratamento. Normalmente, cada UBS tem uma determinada área geográfica para cobrir, e 

caso precise, faz uso do esquema de referência e contrarreferência para que o paciente siga 

seu tratamento nos diversos níveis de complexidade dentro do SUS (CHIAPINOTTO; 

FAIT; JÚNIOR, 2007).  

A UBS é composta por quatro equipes de Atenção Básica (médico, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem; complementares: Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

Agente de Combate a Endemias (ACE)) ou de Saúde da Família (médico, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem, ACS; complementares: ACE e saúde bucal), a não ser 

que o município ou local tenha menos de 2000 habitantes. Neste caso, uma equipe apenas 

pode ser responsável por essa população (BRASIL, 2017, BRASIL, 2018b). 

As UBSs têm por objetivo atender a demanda de problemas de saúde sem a 

necessidade de encaminhar os mesmos para emergências e hospitais (cerca de 80% dos 

atendimentos). Em uma UBS, o usuário do SUS pode ter agendadas consultas médicas, 

odontológicas, pediátricas, ginecológicas e de enfermagem, ter curativos realizados ou 

trocados, retirar medicamentos básicos, além de tomar vacinas, solicitar encaminhamentos 

para outras especialidades médicas e agendar e realizar exames laboratoriais (BRASIL, 

2019c, Brasil, 2019d).  

A Unidade de Saúde da Família (USF), outra unidade de saúde em que as ESFs 

também têm ligação, é o Posto ou Centro de Saúde reformulado, com maiores chances de 

atender às necessidades básicas de uma população (NETO, 2000). A equipe de uma USF 

precisa ser composta por, pelo menos, um médico de família (ou generalista), enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e ACSs (BRASIL, 1997). 
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2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A educação em saúde é uma das formas de se realizar promoção da saúde, sendo a 

primeira definida pelo Ministério da Saúde como:  

1 – processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 

apropriação temática pela população e não à profissionalização ou à carreira na 

saúde; 2 – conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia 

das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores a fim de 

alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas necessidades (BRASIL, 2006a). 

 

A temática da educação em saúde deve ser considerada como um campo de disputas 

de projetos de sociedade e visões de mundo, que se atualizam nas formas de conceber e 

organizar os discursos e as práticas relativas à educação no campo da saúde. Trata-se de uma 

ferramenta crucial na construção da autonomia da pessoa sobre sua saúde, além de ter 

importante papel no processo de construção da cidadania, sendo, portanto, importante não 

apenas no âmbito da saúde como também no âmbito social (MENDES, 2008, MOROSINI; 

FONSECA; PEREIRA, 2008). 

Nas sociedades ocidentais, tem predominado a compreensão da educação como um ato 

normativo, no qual a prescrição e a instrumentalização são as práticas dominantes. Tal aspecto 

lembra muito o modelo biomédico, evidenciado por Stotz ao analisar os diferentes enfoques 

(educativo, preventivo, radical e desenvolvimento pessoal) no campo da educação e saúde. No 

modelo biomédico, a saúde é vista puramente pelos aspectos biológicos, não levando em 

consideração o indivíduo como um todo, nem com o ambiente que o cerca (MOROSINI; 

FONSECA; PEREIRA, 2008). Também pode ser associado ao modelo de educação bancária 

mencionado por Freire, no qual o conhecimento é depositado no aluno ou indivíduo a quem se 

pretende ensinar (FREIRE, 1987). 
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A educação em saúde é tida como de responsabilidade dos serviços de saúde, das 

instituições sociais e da população a que se destina. Por isso, é necessário levar em conta a 

opinião deste último grupo sobre as suas necessidades reais e aquelas sentidas, as quais nem 

sempre são as mesmas percebidas pelos profissionais de saúde. O responsável pela educação 

em saúde não é detentor de todo o conhecimento, devendo evitar o messianismo já 

mencionado por Paulo Freire. Ao evitar ações de educação mecanizadas, fazendo com que o 

indivíduo receba as informações de forma passiva, o educador não auxilia o receptor das 

informações a construir o conhecimento de forma conjunta com suas vivências e o que lhe é 

passado, que é justamente o que proporciona que a criação do conhecimento seja bem-

sucedida.  É necessário conhecer e respeitar os valores, as tradições e os estereótipos, bem 

como fomentar a responsabilidade individual e comunitária por meio de métodos 

participativos de educação (FREIRE, 1983, FREIRE, 1987, COSTA et al, 2011).  

O profissional de saúde é o indivíduo que realiza essas ações, que podem acontecer 

tanto em atendimentos quanto em atividades coletivas. Entretanto, no âmbito da educação em 

saúde, um dos maiores desafios encontrados é ultrapassar o obstáculo da diferença de 

comunicação entre profissional de saúde e população, no qual o uso de jargões técnicos 

muitas vezes dificulta a compreensão por parte da mesma das orientações passadas pelos 

profissionais de saúde (FELICIANO, 2003, PEKELMAN, 2008). 

O intuito de educar em saúde é proporcionar aos indivíduos mudanças 

comportamentais, de forma voluntária e informada, possibilitando que essas pessoas tenham 

maior autonomia em seus processos de cuidar de si, condizentes com a manutenção do estado 

de saúde (GLANZ; RIMER; VISWANATH, 2008). As teorias educacionais em saúde no 

Brasil têm como base o referencial teórico de Paulo Freire. Freire, ao considerar a educação 

um instrumento de prática da liberdade, mostra que a educação não deve se restringir à 

transmissão de conhecimentos, auxiliando o indivíduo a se tornar mais autônomo e 

emancipado, o que influencia na construção da cidadania (FREIRE, 1987). 

Ressalta-se que a educação em saúde da população é intrinsicamente ligada à 

educação em saúde do profissional, que necessita estar em constante processo de aprendizado 

e reciclagem, visando transmitir sempre as informações atualizadas sobre saúde, doença e 

seus determinantes de forma mais acessível possível ao público destinado (SAVASSI, 2013). 
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Kessler et al (2018), ao investigar a oferta de ações educativas e de promoção da saúde 

na atenção básica e sua associação com fatores demográficos e cobertura da ESF, no estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, viu que ações voltadas ao período reprodutivo e a morbidades 

crônicas eram o foco da atenção básica, sendo que as ações mais frequentes eram direcionadas 

aos diabéticos (91,2%). Destaca também que as ações educativas “não devem ser impositivas 

e/ou punitivas, e sim desenvolvidas numa relação de vínculo entre profissional e usuário, 

permitindo a conscientização e o empoderamento para o autocuidado” (KESSLER et al, 

2018). 

Para que haja sucesso na educação em saúde, é importante a existência de uma equipe 

multiprofissional, familiarizada com as necessidades da população que atende, e que consiga 

conciliar os atendimentos prestados com as diversas outras atribuições, incluindo a educação 

em saúde (BACKES, FERNANDES, 2010). Para Araújo (2010), a educação em saúde não 

apenas pode como deve ser considerada uma forma de promoção da saúde, a partir do 

desenvolvimento de conscientização individual e coletiva dos direitos e responsabilidades 

voltados à saúde. 

 

2.5 DIABETES MELLITUS 

 

Entre as diversas enfermidades que acometem a população, as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) são um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. 

Mundialmente, as DCNTs foram responsáveis por 71% das 57 milhões de mortes ocorridas 

em 2016. No Brasil, estima-se que elas tenham sido responsáveis, no mesmo ano, por 74% do 

total de mortes, com destaque para as doenças cardiovasculares (DCV) (28%), as neoplasias 

(18%), as doenças respiratórias (6%) e o DM (5%), este último, representando 

aproximadamente 65,4 mil indivíduos (WHO, 2016a, WHO, 2018).  

Conforme exposto, as DCV constituem a principal causa de morbimortalidade na 

população brasileira. Não há uma causa única para essas doenças, mas vários fatores de risco, 

que aumentam a probabilidade de sua ocorrência. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o 

DM representam dois dos principais fatores, contribuindo decisivamente para o agravamento 

desse cenário, em nível nacional (BRASIL, 2001). 
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Os dados de 2018 da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) mostram que houve aumento 

significativo na variação temporal da porcentagem de indivíduos diagnosticados com DM 

entre 2006 (5,5%) e 2018 (7,7%). A obesidade e o excesso de peso, duas condições que se 

configuram como fatores de risco para as DCV, também apresentaram aumento temporal em 

sua evolução percentual, variando de 11,8% para 19,8% (obesidade) e de 42,6% para 55,7% 

(excesso de peso) (BRASIL, 2019a). 

A alteração da tolerância à glicose está relacionada a um aumento do risco para o 

desenvolvimento de DCV, assim como para o desenvolvimento futuro do DM. O DM 

também é um dos critérios utilizados para o diagnóstico da Síndrome Metabólica (SM), a qual 

leva a uma série de anormalidades cardiovasculares. Um estudo demonstrou que é possível 

diminuir significativamente a incidência de novos casos de DM por meio de medidas de 

intervenção preventiva como, por exemplo, a realização de exercício físico e a redução de 

peso em pacientes com alterações da homeostase glicêmica ainda não classificados como 

portadores de DM (GROFF; SIMÕES; FAGUNDES, 2011). 

O DM é um distúrbio do metabolismo caracterizado por níveis elevados e sustentados 

de glicose, causados por defeitos ou na produção de insulina, ou na ação de insulina, ou em 

ambos. Sua classificação é feita de acordo com a sua etiologia, sendo, portanto, dividido em 

(SBD, 2017): 

• DM tipo 1: trata-se de uma doença autoimune e poligênica, na qual ocorre 

destruição das células β pancreáticas, o que resulta em total deficiência na 

produção da insulina. Subdivide-se nos tipos DM 1A (na qual a deficiência de 

insulina causada pela destruição das células é comprovada por exames 

laboratoriais) e DM 1B (a deficiência de insulina possui natureza idiopática). 

Seu diagnóstico é mais frequente em crianças e adolescentes, podendo afetar 

também, em alguns casos, adultos jovens. 

 

• DM tipo 2: corresponde à grande maioria dos casos (90-95%). Sua etiologia é 

complexa, multifatorial e caracteriza-se pela diminuição da secreção de 

insulina, combinada a resistência à ação da mesma. Costuma surgir em 

indivíduos com mais de 40 anos; porém, casos em jovens e crianças também 

têm sido detectados. 

 

• DM gestacional: hiperglicemia diagnosticada durante a gestação, sem sinais de 

DM prévio. Pode ser uma condição transitória ou persistir após o parto, sendo 

também fator de risco para o desenvolvimento futuro de DM 2. 
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• Outros tipos de DM: essa categoria engloba as formas menos comuns de DM, 

em que a manifestação clínica é variada e depende da alteração de base que 

modificou o metabolismo. Essas alterações podem ser genéticas, causadas por 

infecções ou endocrinopatias, induzidas por medicamentos ou agentes 

químicos e também correlacionadas à doenças do pâncreas exócrino. 

 

O DM tem se mostrado um problema de saúde importante e com número cada vez 

maior de casos, independentemente do grau de desenvolvimento do país. Dados de 2015 da 

Federação Nacional de Diabetes estimam que 8,8% (415 milhões) da população mundial na 

faixa etária entre 20 e 79 anos de idade possuía o diagnóstico desta doença. Caso as 

tendências atuais permaneçam similares, a projeção do número de pessoas com DM em 2040 

será superior a 642 milhões (SBD, 2017). 

O aumento do número de casos de DM está associado a diversos fatores. Entre eles, 

podem-se citar as transições epidemiológicas e nutricionais, a rápida urbanização, o 

crescimento e o envelhecimento da população e o estilo de vida sedentário, levando ao 

excesso de peso, fora o notável aumento da sobrevida de indivíduos já diagnosticados com 

DM devido a evolução dos métodos de tratamento (SBD, 2017).  

Além disso, o DM pode ter diagnóstico tardio por conta de fatores como demora do 

surgimento da sintomatologia e progressão lenta do DM2, baixo desempenho de sistemas de 

saúde e baixa conscientização da população e trabalhadores da saúde sobre o que é o diabetes. 

Dessa forma, o surgimento de complicações crônicas é favorecido. Dentre as complicações, 

podem ser mencionados distúrbios micro e macrovasculares, que podem desencadear doença 

coronariana, doença arterial periférica, doença cerebrovascular, retinopatia, nefropatia e 

neuropatia. Porém, o DM também pode influenciar, de maneira direta ou não, em agravos 

ligados aos sistemas musculoesquelético e digestório, à função cognitiva e à saúde mental, por 

exemplo (SBD, 2019). 

Os fatores ligados ao aumento do número de casos de DM e as complicações geradas 

por essa doença precisam ser levados em consideração no momento de planejamento de ações 

relacionadas à prevenção e ao tratamento do DM. 
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Figura 1 – Componentes de custo. Componentes importantes que devem ser considerados quando se estudam 

custos de doenças, como o diabetes. Fonte: Adaptado de “A Intensificação Terapêutica no DM 2” – Módulo 1: 

DM2 no Brasil (Epidemiologia e Custos) – Epidemiologia e Custos do Diabetes Mellitus no Brasil – Dra. 

Luciana Bahia. Curso na modalidade à distância disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. 2019. 
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O DM representa significativa carga financeira no que se refere aos indivíduos 

portadores, seus familiares, o sistema de saúde e o próprio país. Os gastos estão relacionados 

a medicamentos, tempo de hospitalização, perda de produtividade e cuidados prolongados 

relacionados às complicações crônicas. Diferentes métodos podem ser usados para estimar os 

custos relativos ao DM, em que são considerados os custos diretos (médicos e não médicos), 

indiretos (perda de produtividade) e intangíveis (relacionados à qualidade de vida), conforme 

exemplificado na Figura 1 (SBD, 2017). Um estudo estimou que em 2007 as despesas 

ambulatoriais ligadas ao DM no SUS foram da ordem de US$ 2.108 por indivíduo, dos quais 

US$ 1.335 (63,3%) são custos diretos (BAHIA et al, 2011). 

O DM é prioridade na atenção à saúde brasileira, sendo motivo de discussão e 

preocupação nos níveis primário, secundário e terciário. Na APS, especificamente, busca-se 

seu controle através dos atendimentos realizados pela ESF, que possui como foco a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças a partir de diversas perspectivas. No atendimento ao 

paciente diabético, é realizada a vinculação dos usuários às UBSs através do Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) do Ministério 

da Saúde. As consultas focam na identificação de problemas e a investigação de fatores de 

risco. Também se preconiza a promoção de visitas domiciliares, o fornecimento de 

medicamentos, a prevenção de complicações e a realização de ações educativas em saúde, por 

meio de palestras e atividades em grupos. Contudo, segundo Alencar et al (2017), a maior 

parte das ações realizadas por essa estratégia de promoção à saúde ainda se concentra em 

consultas, principalmente de enfermagem e médica (ALENCAR et al, 2017). 

Por ser uma DCNT, que se desenvolve ao longo da vida e tem longa duração, o DM 

necessita de monitoramento contínuo, visando evitar que complicações e comorbidades 

relacionadas à doença surjam. O sucesso do tratamento depende de uma boa adesão ao 

mesmo, seja medicamentoso ou não medicamentoso, o que reflete posteriormente de forma 

positiva nas atitudes em relação à doença. A prevenção primária engloba dieta adequada e 

prática de atividade física, que podem retardar o surgimento da doença. Já a prevenção 

secundária abrange as ações relacionadas ao diagnóstico precoce e ao tratamento correto (p. 

ex., controle da hipertensão arterial e dos níveis sanguíneos de glicose e colesterol), o que 

pode reduzir os riscos de rápida progressão da doença e surgimento de complicações 

(DUNBAR-JACOB, 2000; WHO, 2004, WHO, 2016b). 
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A adesão ao tratamento é considerada o grau de concordância entre o comportamento 

de uma pessoa e as orientações do médico ou de outro profissional de saúde (TAVARES et 

al, 2013). Para o paciente diabético, a adesão é considerada satisfatória quando o mesmo é 

bem sucedido ao cumprir os denominados sete comportamentos do autocuidado — comer 

saudavelmente, fazer atividade física, vigiar os níveis de glicose, tomar os medicamentos, 

encontrar soluções, reduzir os riscos, adaptar-se saudavelmente —, termo denominado pelo 

Ministério da Saúde como “olhar para si, observar e escolher ações e formas para cuidar da 

sua saúde”, objetivando a adoção de hábitos de vida saudáveis para o estilo de vida das 

pessoas (PARKIN et al, 2009, BRASIL, 2018a). 

Ainda que sejam observados diversos avanços nas áreas de diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento do DM, os números de diagnósticos permanecem limitados e as propostas 

de tratamento não são amplamente aceitas em relação a adesão. A adesão é complexa e 

depende de diversos fatores inerentes ao indivíduo, relacionados às características da doença e 

do tratamento, ao contexto biopsicossocial, à interação com o sistema de saúde e profissionais 

nele atuantes, além de fatores históricos e culturais (REINERS et al, 2008, WHO, 2016b, 

OGURTSOVA et al, 2017). Unem-se a tais fatores o caráter muitas vezes assintomático do 

DM e o desconhecimento de grande parte da população sobre a doença, também complicando 

a adesão. Considerando que o DM demanda comportamentos especiais e a participação ativa 

do paciente no cuidado diário, a realidade da dificuldade à adesão precisa ser revertida 

(WHO, 2016b). 

A não adesão ao tratamento permite a progressão da doença e o estabelecimento de 

suas comorbidades, as quais reduzem a expectativa de vida e levam a morte precoce (SBD, 

2014). Sendo assim, a consciência para a gravidade da doença é algo que deve ser trabalhada, 

onde as ferramentas necessárias para oferecer as informações corretas e de forma clara têm 

que estar disponíveis à população. As desigualdades sociais, que determinam diferenças de 

acesso a bens, serviços e informação determinam, de um modo geral, uma maior prevalência 

de DCNT e os agravos decorrentes da sua evolução, o que ressalta a importância de fazer com 

que conhecimentos sobre saúde estejam acessíveis a todos (SCHIMIDT et al, 2011). 
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2.6 EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM DIABETES MELLITUS  

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2017), a educação em diabetes é 

denominada como “o processo de desenvolvimento das habilidades necessárias para o 

autocuidado, com a incorporação das ferramentas necessárias para atingir as metas 

estabelecidas em cada etapa do tratamento”. Este conceito encontra-se em constante evolução 

e apresenta como objetivos: 

• Prevenir ou adiar o surgimento do DM e de suas complicações; 

 

• Reduzir barreiras entre os pacientes diabéticos, seus familiares, seu ambiente 

de convívio e profissionais de saúde; 

 

• Possibilitar que o paciente com diabetes tenha maior habilidade em seu 

autocuidado; 

 

• Melhorar os resultados clínicos; 

 

• Proporcionar qualidade de vida. 

 

Quando as ações educativas são realizadas em forma de diálogo, de forma a permitir a 

reflexão e o pensamento crítico, elas favorecem a construção de conhecimentos de maneira 

que os indivíduos portadores de DM tenham maior conhecimento sobre sua doença, 

ampliando dessa forma sua autonomia em relação às condições de vida, de saúde e de sua 

doença (SBD, 2017). 

No Brasil, a educação em diabetes é exercida por iniciativas pontuais, seja no setor 

público (estadual ou municipal), privado (p. ex., hospitais e laboratórios) ou organizações não 

governamentais (principalmente associações de diabéticos) (SBD, 2017). Desde 2001, o 

Ministério da Saúde, por meio do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial 

e ao Diabetes Mellitus propõe a atualização dos profissionais da rede básica, por notar a falta 

de vínculo entre os portadores de DM e as unidades de saúde (BRASIL, 2001). 
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Porém, é apenas em 2006 por meio da Lei Federal 11.347 que o país passa a incluir a 

educação em diabetes como uma preocupação (BRASIL, 2006b). Regulamentada em 2007 

pela Portaria 2.583 do Ministério da Saúde, esta lei associa a disponibilização de 

medicamentos e insumos pelo SUS à participação em programas de educação, que devem 

abordar a promoção da saúde, o gerenciamento do cuidado e as atualizações técnicas 

referentes ao DM, visando que o paciente tenha maior autonomia para melhor administrar seu 

autocuidado (BRASIL, 2007). Dessa forma, o paciente deve, obrigatoriamente, estar 

cadastrado e passar por programa educativo para poder realizar a retirada de medicamentos e 

insumos. Entretanto, é necessário verificar se as ações são de fato realizadas nos postos de 

dispensação, assim como avaliar a efetividade dos programas educativos em diabetes. 

Nos últimos 30 anos, nota-se o quão complexo o tratamento do DM tem se tornado, 

considerando as novas classes terapêuticas e uma série de novas tecnologias, cada vez mais ao 

alcance do paciente para uso no seu dia a dia. A educação em diabetes permite emancipação 

do paciente, no que diz respeito ao manejo de sua doença, não deixando o “Lidar com a 

doença” restrito apenas aos momentos relacionados aos atendimentos médicos ou à execução 

de exames. Ter conhecimento sobre o medicamento utilizado, o tipo de alimentação a ser 

seguida e a importância de atividades físicas auxilia na tomada de atitudes diária, que podem 

refletir num melhor convívio com a doença. Consequentemente, com a percepção de melhora, 

a adesão ao tratamento e o autocuidado também melhoram (SBD, 2017). 

Borba et al. (2012), em revisão integrativa da literatura que analisou artigos 

publicados entre 1999 e 2009, notaram que as práticas educativas em saúde voltadas para o 

diabetes passaram por um processo de mudança, saindo do aspecto de educação bancária 

(reflexo do modelo assistencial sanitarista) para uma abordagem de características dialógicas 

e problematizadoras, voltadas à promoção da saúde. Essa transição é importante por colocar o 

paciente como protagonista de sua doença, que entende e vê sentido nas recomendações 

passadas pelos profissionais de saúde e não apenas como um mero espectador, que executa 

mecanicamente o que lhe é passado. 

A importância de intervenções educativas é discutida por diversos autores a partir da 

avaliação de pacientes participantes de programas de educação em saúde voltados para o 

diabetes (PEREIRA et al, 2012, FARIA et al, 2013, BRITO et al, 2016, TORRES; CORTEZ; 

REIS, 2016, FIGUEIRA et al, 2017). Uma revisão sistemática feita por Menezes, Lopes e 

Nogueira (2016) mostrou o impacto positivo de intervenções educativas na redução de 
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complicações vasculares. Os estudos avaliados demonstraram melhoras no conhecimento dos 

pacientes com relação à doença, o que refletiu no controle dos níveis glicêmicos, na adesão ao 

tratamento, na qualidade de vida e no autocuidado. 

Barbui e Cocco (1999) destacaram, a partir de uma revisão bibliográfica, que um 

único programa educacional teria a capacidade de reunir aspectos para ação educativa tidos 

como não abordados pelos programas já vigentes, como avaliar as necessidades, em seus 

diferentes níveis, tanto da equipe de saúde quanto dos pacientes diabéticos; ou seja, todas as 

abordagens poderiam estar reunidas em uma única iniciativa. Entretanto, tais aspectos 

encontram-se fragmentados em diversos programas. Isso pode ser justificado ao analisar 

estudos como o de Farias et al (2016), que demonstra que a cultura local de portadores de 

DCNT requer um modelo de atenção individualizado. Este ponto de vista pode justificar a 

existência de diversos programas, sejam em iniciativas públicas, privadas ou de organizações 

beneficentes, que procuram sempre atender às necessidades dos respectivos grupos aos quais 

são direcionados, dificultando desta forma a implementação de um programa único. 

Souza e Vasconcelos (2017), em uma revisão integrativa da literatura, encontraram 12 

artigos, chegando, após a leitura dos mesmos, à conclusão de que a educação em saúde é uma 

estratégia que auxilia no controle do DM, por possibilitar que o paciente adquira novos 

conhecimentos sobre sua doença, sendo “um método efetivo e proporciona vários benefícios 

para o usuário com diabetes, principalmente na construção do autocuidado consciente para o 

controle metabólico com qualidade de vida”. 

Iquize et al. (2017) encontraram achados similares, trazendo adicionalmente a 

importância da equipe multiprofissional e da constante capacitação dos profissionais de saúde, 

visando uma maior interação do grupo e consequentemente, maior troca de saberes e 

experiências entre os seus atores. Dinâmicas de grupo incentivam a execução da educação em 

diabetes. Seu caráter interativo permite o relato de experiências dos próprios participantes, 

possibilitando a integração. Os resultados de alguns estudos demonstram a importância da 

atuação da equipe multidisciplinar no processo ensino-aprendizagem, que favorece a 

efetivação de um trabalho em grupo, estimulando a socialização e a troca de experiências no 

grupo, aumentando, desse modo, o conhecimento do indivíduo sobre sua própria doença, 

tornando-o mais consciente (MENSING et al, 2000).  
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Já o atendimento individual é bastante efetivo no estímulo à mudança de 

comportamento, por se tratar de uma abordagem que permite maior contato com o individuo, 

possibilitando conhecer melhor seus anseios, seus hábitos de vida e suas práticas de 

gerenciamento do cuidado. Individualmente, as orientações podem ser feitas de acordo com as 

necessidades de cada um. Deve-se levar em consideração a autonomia do individuo, visto que 

mais do que transferir conhecimentos, o educador precisa abrir espaço para que seu público 

construa os próprios objetivos e atinja o empoderamento (TAVARES; RODRIGUES, 2002).  

Rickheim et al (2002) demonstrou que a educação individual — por meio de consultas 

com nutricionistas, enfermeiros ou outros profissionais de saúde que sejam educadores —, 

comparada a educação aplicada a grupos de pacientes, usando a mesma metodologia, foi 

similar no controle metabólico, mas o aprendizado em grupo possuiu melhor relação custo-

benefício.  

Souza, Figueiredo e Machado (2017), a partir de pesquisa bibliográfica, viram que a 

prática de educação em saúde voltada para o diabetes em todos os níveis de atenção à saúde, 

porém com predomínio na Atenção Básica, é promovida de diversas formas, dando destaque 

às atividades em âmbito coletivo e às práticas em grupo, que permitem maior troca de 

conhecimentos e participação. Também mencionam que, apesar de sabida internacionalmente 

a importância de programas educativos, poucas pesquisas descrevem esse tipo de intervenção 

no SUS, apontando a necessidade não apenas de mais pesquisas desse âmbito como também 

de pesquisas que avaliem se o SUS de fato promove ações educativas e caso positivo, o seu 

formato. 

Em relação ao tempo de ações educativas, há divergências em relação ao 

prolongamento ou não da orientação. Maia, Reis e Torres (2016) em sua intervenção mostram 

que o aumento da melhora na prática do autocuidado é diretamente proporcional ao tempo de 

contato do usuário com a ação educativa, mas afirma que o tempo deve ser levado em 

consideração como fator relevante do programa educativo para que haja um maior 

aproveitamento do conhecimento e habilidades relacionadas. Já Imazu et al (2015) apontou 

que as pessoas têm um limite para adquirir conhecimentos e habilidades comportamentais; 

portanto, tais particularidades apontam que profissionais de saúde precisam adequar o 

programa educativo, visando a manutenção dos benefícios alcançados, independentemente do 

tipo de intervenção educativa utilizada. 
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De acordo com o exposto, não há um consenso da forma ideal de se realizar educação 

em saúde em diabetes, tendo em vista que o objetivo final das ações de educação varia de 

acordo com o público-alvo, suas especificidades e o propósito a ser atingido. Entretanto, a 

necessidade de profissionais e equipes qualificados para que o êxito nos objetivos seja 

alcançado é comum a todas as ações de educação em saúde voltadas para o diabetes (SBD, 

2019). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A partir das informações apresentadas, nota-se a necessidade de se investigar se na 

APS existe a oferta de serviços de educação em saúde à população, com foco nos portadores 

de DM, uma vez que é importante que os serviços de saúde não sejam buscados pela 

população somente em situações de emergência ou agravo à saúde, mas também serem fortes 

aliados no que diz respeito às medidas de prevenção ao desenvolvimento de doenças ou 

complicações das mesmas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar se as Unidades de Atenção Primária abordam a educação em saúde como 

forma de promoção de saúde para portadores de DM no município de Nova Friburgo, RJ. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a unidade de saúde (profissionais da saúde, pacientes e tipos de 

serviço prestados, área atendida e quantitativo de atendimentos 

geral/diabéticos); 

 

• Identificar se a promoção em saúde é feita e como é feita (estratégias e 

público-alvo); 

 

• Identificar se a educação em saúde é feita e como é feita (estratégias e público-

alvo). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de 

Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense (CAAE: 09372619.8.0000.5626) 

(ANEXO 1). Todos os que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em todas as etapas do estudo foi garantido 

sigilo, privacidade e confidencialidade acerca dos dados obtidos. Além disso, é importante 

salientar que o participante da pesquisa ainda pode, a qualquer momento e sem nenhum 

prejuízo ou ônus, retirar-se do estudo, revogando o seu consentimento. 

 

5.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

A presente investigação é um estudo transversal e consistiu nas etapas descritas a 

seguir, que serão detalhadas nas seções que se seguem: 

1. Levantamento das Unidades de Atenção Primária à Saúde do município de 

Nova Friburgo; 

 

2. Visita às Unidades para apresentação do projeto ao gestor e convite à sua 

participação no estudo; 

 

3. Quando houve o aceite, assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE, APÊNDICE 1) pelo gestor da Unidade;  

 

4. Entrevista do gestor da Unidade, a qual foi gravada. 
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5.3 CENARIO DA PESQUISA E LEVANTAMENTO DAS UNIDADES DE 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

O estudo foi realizado no município de Nova Friburgo, localizado na região serrana 

do estado do Rio de Janeiro, com área territorial total de 938,5 km². Em 2018, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou que Nova Friburgo possuía uma 

população de 190.084 habitantes (IBGE, 2018). De acordo com o Censo de 2010, sua 

população total era de 182.082 pessoas, sendo 87.254 homens (47,9%) e 94.828 mulheres 

(52,1%). A população é predominantemente urbana (159.372 habitantes), em contraste com 

os 22.710 habitantes da região rural. A densidade demográfica é de 195,07 habitantes/km² e o 

índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) em 2010 era de 0,745, o qual ficou 

um pouco abaixo do IDH-M da cidade do Rio de Janeiro no mesmo ano (0,761) (IBGE, 

2010). 

A divisão geográfica do município compreende oito distritos, conforme ilustrado na 

Figura 2 (PMNF, 2014). Além disso, Nova Friburgo possui como municípios limítrofes 

Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Macaé, Trajano de Morais, Bom 

Jardim, Duas Barras, Sumidouro e Teresópolis (PMNF, 2014). 

 

Figura 2 – Mapa do município de Nova Friburgo e sua divisão por distritos. 1° Distrito: Nova Friburgo 

(sede). 2° Distrito: Riograndina. 3° Distrito: Campo do Coelho. 4° Distrito: Amparo. 5° Distrito: Lumiar. 6° 

Distrito: Conselheiro Paulino. 7° Distrito: São Pedro da Serra. 8° Distrito: Mury. Fonte: Blog Distritos Nova 

Friburgo. Acesso em: 21 de novembro de 2019. 

  



41 
 

O presente estudo foi realizado em Unidades de Atenção Primária do município de 

Nova Friburgo. Em 2009, o município possuía 74 estabelecimentos de saúde, sendo 27 

pertencentes a esfera administrativa pública e 47 a esfera administrativa privada (IBGE, 

2009). O quantitativo de estabelecimentos de Atenção Primária em 2019 foi obtido a partir do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, utilizando-se os seguintes campos: “Sim” 

em “Atende SUS”, “Rio de Janeiro” em “Estado”, “Nova Friburgo” em “Município”, 

“Municipal” em “Gestão” e “Administração pública” em “Natureza jurídica” (CNES, 2019). 

A busca retornou 42 estabelecimentos, contudo, de acordo com o tipo de atendimento 

prestado, apenas 25 foram selecionados (quadro 1) 1. Além destes, não aparecem no CNES 

duas unidades, a Subunidade de Salinas, por se tratar de uma unidade em que uma equipe de 

Saúde da Família de outra unidade faz o atendimento uma vez na semana por questões 

geográficas, e a USF de São Geraldo, cuja UBS é mista, contendo uma equipe de ESF, 

compondo assim um total de 27 unidades de saúde e 44 estabelecimentos. 

 

Quadro 1 – Unidades de Atenção Primária do município de Nova Friburgo incluídas no 

estudo, RJ, 2019. 

USFs UBSs e Policlínicas 

USF de Amparo 

USF de Campo do 

Coelho 

USF de Centenário 

USF Conquista 

USF de Cordoeira 

USF de Lumiar 

USF de Mury 

USF de Nova Suíça 

USF Olaria I 

USF Olaria II 

USF Olaria III 

USF de Rio Bonito 

USF de Riograndina 

USF de São Lourenço 

USF de São Pedro da 

Serra 

USF de Stucky 

USF Terra Nova 

USF Tunney Kassuga 

Olaria IV 

USF de Vargem Alta 

USF de Varginha 

UBS Ariosto Bento de 

Mello 

UBS São Geraldo José 

Copertino Nogueira 

Policlínica Centro Dr. 

Sylvio Henrique Braune 

Policlínica Norte Dr. 

Waldir Costa 

Posto de Saúde Dr. 

Tunney Kassuga 

Abreviações: USF, Unidade de Saúde da Família; UBS, Unidade Básica de Saúde. 

 

As Unidades não incluídas englobam a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de 

Nova Friburgo, duas Unidades Móveis da Saúde, a Unidade de Vigilância e Fiscalização 

Sanitária, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Nova Friburgo, a Subsecretaria de 

Atenção Básica, o Ambulatório do Hospital Municipal Raul Sertã, o Hospital Municipal Raul 

 
1A busca no CNES retorna uma unidade denominada “UBS Boa Esperança”; entretanto, essa unidade não existe 

no credenciamento e na Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido, portanto, desconsiderada neste estudo. 
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Sertã, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, o Hospital Maternidade Doutor Mario Dutra 

de Castro, o Hemocentro Regional de Nova Friburgo, o Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas Nova Friburgo, o Centro de Atenção Psicossocial de Nova Friburgo, o 

Centro de Atenção Psicossocial Infantil Brasileirinhos, a Central de Regulação de Nova 

Friburgo, o Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador e a Clínica 

Odontológica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. 

 

5.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes compreenderam os gestores das Unidades de Atenção Primária 

situadas no município de Nova Friburgo conforme listado no Quadro 1. Os estabelecimentos 

foram visitados após agendamento prévio realizado por contato telefônico. O estudo foi 

apresentado aos gestores e, no caso do aceite em participar, o TCLE foi assinado. 

 

5.5 ENTREVISTA 

O gestor da Unidade respondeu um questionário semiestruturado subdividido em 

quatro conjuntos de perguntas (APÊNDICE 2): 

1. Informações sobre o respondente; 

 

2. Características gerais da Unidade (p. ex., perfil dos profissionais de saúde e 

estimativa de público atendido); 

 

3. Aspectos relacionados a promoção e a educação em saúde; 

 

4. Aspectos voltados a educação em saúde para diabéticos.  

 

A construção do conjunto de perguntas sobre a promoção e educação em saúde que 

constituiu o roteiro da entrevista teve como base a Matriz de Avaliação de Programas de 

Promoção da Saúde, desenvolvida por Oliveira e colaboradores em 2017. A Matriz de 

Avaliação foi elaborada com base nas dimensões “estrutura”, “processos” e “resultados”, 
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presentes no Modelo Sistêmico de Avaliação proposto por Donabedian e de descritores 

oriundos dos Princípios da Política Nacional de Promoção da Saúde (OLIVEIRA et al, 2017). 

Todas as entrevistas foram gravadas por meio de aparelho celular, a partir de 

aplicativo de gravação, após autorização oral e gravada do (a) entrevistado (a). Optou-se pela 

escolha da gravação simultânea ao respondimento do questionário para uma melhor análise e 

compreensão do que foi assinalado no mesmo nas perguntas de reposta fechada. O material 

foi armazenado em arquivos digitais e será mantido por pelo menos cinco anos após o término 

da pesquisa conforme resolução 466/12, tendo acesso somente a pesquisadora responsável e a 

aluna que conduziu o estudo. 

 

5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados quantitativos são apresentados na forma de média ± desvio padrão ou n e 

porcentagem. Os gráficos foram elaborados no software Graph Pad Prisma versão 6.0. As 

entrevistas foram analisadas a partir da Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin 

(2011). Esta metodologia consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

Apesar de não obrigatória na análise de conteúdo, optou-se pela categorização das 

informações, que fornece, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. 

As categorias são classes, que reúnem um grupo de elementos sob um título, em razão dos 

caracteres comuns destes elementos. Cada categoria foi criada de acordo com os temas 

abordados em cada conjunto de perguntas do roteiro de entrevista. Dessa forma, trechos das 

entrevistas foram reunidos em grupos originando as seguintes classes: pessoal, 

territorialidade, atendimento e adesão da população. Também foi utilizado o recurso de 

nuvem de palavras, formato de lista hierarquizada visualmente, que permite que a palavra 

mencionada mais vezes pelas pessoas entrevistadas apareça em tamanho maior, e a menos 

mencionada, em tamanho menor. As nuvens de palavras foram geradas no website 

infogram.com. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 UNIDADES ESTUDADAS 

 

O levantamento identificou 44 estabelecimentos de saúde cadastrados, sendo 27 

Unidades de Atenção Primária. Uma unidade havia sido descredenciada, restando 26 unidades 

para serem contatadas. Destas, 19 responderam o contato telefônico inicial e aceitaram 

participar do estudo (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Fluxograma ilustrando a identificação das unidades de saúde em Nova Friburgo (2019) e o 

recrutamento dos seus gestores para a entrevista. Fonte: Autoras. 
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6.2 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES 

 

Considerando os gestores das 19 unidades, 17 (89,5%) eram mulheres e 2 (10,5%) 

eram homens. Oito gestores (42,1%) atuavam no local há menos de um ano, 6 (31,6%) entre 1 

e 5 anos e 5 (26,3%) estão há mais de 5 anos no cargo (Figura 4). Dezoito gestores (95%) 

possuíam ensino superior completo e 17 (89,5%) possuíam especialização ou pós-graduação.  

Percebeu-se durante as entrevistas que os temas abordados nas ações educativas em 

saúde se correlacionavam com a vivência formativa e profissional dos gestores prévia a sua 

atuação naquela unidade de saúde. Como exemplos, o profissional com especialização em 

enfermagem e obstetrícia tinha um maior foco para a educação em saúde de gestantes e da 

mulher, enquanto o profissional com especialização em neonatal tinha como maior foco a 

saúde da criança.  
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Figura 4 – Distribuição dos participantes da pesquisa por tempo de serviço na unidade de saúde onde se 

encontravam lotados no momento da entrevista (n=19). Fonte: Autoras. 

 

As UBSs, postos e policlínicas possuíam no momento da entrevista 53,5±16,3 

funcionários, enquanto as USFs possuíam 11,5±3,4 funcionários. As UBSs, postos e 

policlínicas apresentavam em comum profissionais técnicos, médicos, enfermeiros, dentistas, 

fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas, não sendo relatada a presença de biólogos ou 

biomédicos na equipe. Na opção “outros”, um gestor mencionou a presença de um auxiliar de 

enfermagem na equipe (Figura 5A). 

  



46 
 

Todas as USFs possuíam médicos e enfermeiros, enquanto 16 unidades (94,1%) 

possuíam técnicos, 11 (64,7%) dentistas (Figura 5B) e 11 (64,7%) indicaram a opção 

“outros”. Nesta última opção, todas as USFs relataram a presença de agentes comunitários de 

saúde (ACSs) na equipe, 8 (47,1%) relataram possuir auxiliares de serviços gerais, 5 (29,4%) 

auxiliares administrativos e apenas uma (5,9%) relatou possuir auxiliar de odontologia. 
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Figura 5 – Formação profissional dos funcionários. Em A, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Postos de 

Saúde e Policlínicas (n=2). Em B, Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USFs) (n=17) Fonte: Autoras. 

 

Diante os dados coletados, nota-se que todas as USFs e UBSs apresentam o quadro de 

especialidades essenciais previsto para funcionamento e atendimento (BRASIL, 1997, 

BRASIL, 2019c). Entretanto, em algumas entrevistas, os gestores relataram a presença de 

equipes incompletas, a falta de um número de ACSs suficiente para o atendimento da subárea 

a ser coberta pela unidade, funcionários em licenças de serviço e a saída de funcionários sem 

a sua reposição, conforme pode ser observado na categoria pessoal: 

“Mas o restante dos diabéticos e dos hipertensos, só os cadastrados, porque a nossa 

área é muito grande, a gente tem quase 6 mil pessoas, e a gente não consegue 

cadastrar isso porque tem um número certo pra cada ACS cadastrar, então a área tá 

grande demais pra quantidade de ACS.” (E014). 

 

Facchini (2018) traz em seu estudo que a consequência da recessão da economia e das 

restrições de orçamento para o SUS já estão sendo observadas. A diminuição do quadro de 

funcionários e o aumento da demanda de serviços causa um desequilíbrio no sistema, o que 

pode acarretar no aumento de eventos adversos de saúde. O funcionamento da APS não é 

garantido sem a suficiência e qualidade de uma equipe de profissionais completa 



47 
 

(FACCHINI, 2018). Além disso, o profissional da área de saúde em si adota a posição de 

facilitador de uma ação educativa abrangente, que deve incluir não apenas os pacientes como 

também a comunidade em geral e os outros membros do serviço de saúde. Dessa forma, não 

apenas uma equipe completa é necessária, como também a qualificação de seus membros para 

educar em saúde visando que a informação chegue ao maior número possível de pessoas de 

forma significativa (ARAÚJO, 2010).  

 

6.3 OFERTA E PROCURA PELOS SERVIÇOS DA UNIDADE 

 

Foi questionado ao gestor da unidade em pergunta aberta quais eram os serviços 

oferecidos à população (Figura 6). A resposta foi emitida com base na memória do gestor, 

sem consulta a algum documento de referência. Desta forma, é importante ressaltar que, por 

se tratar de uma pergunta aberta, a não menção à realização de alguma atividade não implica, 

necessariamente, em sua não execução. 

Os serviços mais relatados foram os de clínica médica (17 unidades), enfermagem (14 

unidades), pré-natal e puericultura (13 unidades), coleta de preventivo (11 unidades), 

consultas de pediatria (8 unidades), curativos (7 unidades) e serviços de odontologia, visita 

domiciliar e grupo de tabagismo (cada um por 5 unidades).  

Menos de 5 unidades relataram realizar grupos de gestantes, saúde mental e doentes 

crônicos, além da aplicação de injetáveis, exames de laboratório (terceirizado), teste rápido, 

atividades voltadas para o HIPERDIA ou para o Programa Saúde na Escola, consultas de 

fonoaudiologia, dermatologia, ginecologia, aferição de pressão arterial e glicose, 

antropometria, vacinação, marcação de exames e acompanhamentos de idosos, 

eletrocardiograma, encaminhamento, atendimento em localidades de difícil acesso, 

carboxiterapia, coleta de estreptococos, saúde da mulher, atendimento de nefrologia, 

planejamento familiar, puerpério, sala de espera, farmácia, psicologia, nutricionista, 

nebulização, acompanhamento de saúde reprodutiva, retirada de pontos, fisioterapia e 

citopatologia. 
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Figura 6 – Serviços oferecidos à população pela unidade. Nesta nuvem de palavras, as palavras com a maior 

fonte representam os serviços relatados com maior frequência pelos gestores, enquanto serviços com fontes 

menores foram citados com menor frequência. Os relatos dos gestores foram espontâneos (n=19), a partir da 

pergunta aberta “2.2 - quais serviços são oferecidos à população”. Fonte: Autoras. 

 

Quando os gestores foram questionados sobre o que motiva a população a procurar os 

serviços da unidade (pergunta fechada), apenas um serviço foi procurado com uma menor 

frequência entre todos os serviços questionados, sendo este a busca por remédio na farmácia 

especializada (Figura 7). Na opção “outros”, alguns gestores relataram a solicitação de visitas 

domiciliares, a realização de teste rápido (não especificado), a busca por grupos de tabagismo, 

pré-natal, transcrição ou solicitação de receita de medicamentos, atendimento de puerpério, 

procura por médicos especialistas, solicitação de exame ginecológico preventivo e procura 

por conta da distância da sua localidade até o hospital. 

Neste último caso, a unidade era procurada porque o local de moradia do paciente era 

muito distante do hospital, localizado no centro do município, e o seu deslocamento até ele 

seria dificultado pela ausência de veículo de transporte próprio, transporte público pouco 

frequente, ou estradas em condições de pavimentação que dificultam o deslocamento. A 

procura pela unidade nessas situações tinha como foco a estabilização da condição do 

paciente, permitindo o seu deslocamento até o hospital, ou chamar uma ambulância para 

realização de um transporte especializado. 
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Figura 7 – Motivação da população para buscar os serviços da unidade de saúde. O percentual se refere ao 

total de unidades respondentes (n=19). A pergunta foi fechada, com opções de resposta pré-definidas (Item 2.3 

do Apêndice 2). Fonte: Autoras. 

 

Nota-se que a maioria dos serviços mencionados pelos gestores das unidades de saúde 

encontra-se de acordo com o preconizado pela Carteira de Serviços em Atenção Primária à 

Saúde. Ela categoriza os atendimentos em “Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso”, “Atenção 

à Saúde da Criança e do Adolescente”, “Gravidez, Parto e Puerpério”, “Primeiro Atendimento 

a Urgências e Emergências”, “Procedimentos/Cirurgias Ambulatoriais”, “Saúde Bucal” e 

“Procedimentos Gerais: Controle de Infecção”. Nas entrevistas, a única categoria que não foi 

mencionada pelos gestores entre os serviços oferecidos ou na motivação à procura pela 

unidade foi “Procedimentos Gerais: Controle de Infecção” (ANS, 2018). 

De acordo com a Carteira de Serviços – Relação de Serviços Prestados na Atenção 

Primária à Saúde (2016), a Organização do Serviço engloba o oferecimento de: 

• Papel informativo (informações sobre a Unidade); 

 

• Acesso, acolhimento e responsabilização (o atendimento humanizado de acordo com a 

demanda e o encaminhamento em situações que demonstrem a necessidade); 

 

• Situações de urgência e emergência (cuja resolubilidade deve ser dentro da capacidade 

da unidade, que deve realizar o encaminhamento de forma adequada caso o primeiro 

atendimento não seja suficiente e os demais procedimentos só possam ser realizados 

por estabelecimentos com maior nível de complexidade);  

 

• Visita domiciliar;  
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• Ações coletivas (como grupos e oficinas); 

 

• Consultas médicas e de enfermagem (sejam marcadas ou livre demanda); 

 

• Atestados, remoções para outros locais e encaminhamentos (sempre que houver 

necessidade); 

 

• Reunião de equipe (para um acompanhamento da unidade e população que a 

frequenta). 

 

• Assistência farmacêutica (com a dispensação de medicamentos explicada para os 

pacientes – por exemplo, se o local dispensa ou não medicamentos especializados, o 

porquê e a orientação de como prosseguir caso o paciente não possa realizar a retirada 

de algum medicamento no local); 

 

• Ações intersetoriais e parcerias com instituições, estabelecimentos ou pessoas (com o 

objetivo de aumentar o leque de ações de promoção, prevenção e recuperação); 

 

• Participação popular (que auxilia o pensar da produção do cuidado, a gestão e o 

trabalho por parte da equipe).   

 

Apesar da Constituição Brasileira de 1988 garantir a saúde como direito de todos e 

dever do Estado, o acesso a serviços de saúde por parte da população ainda sofre com diversas 

barreiras como, por exemplo, fila de espera para agendamento de consultas e atendimentos 

(ASSIS; JESUS, 2012). Mesmo diante esta barreira, a procura pelos serviços de saúde não 

diminui. As demandas da população estão ligadas a um conjunto de fatores culturais, sociais e 

individuais, o que torna variada a busca de cada área por sua unidade de referência 

(SAWYER, 2002). 

Na análise do conteúdo das entrevistas, foi possível rastrear falas relacionadas ao 

acesso e à procura, o que levou a criação de duas categorias, sendo elas territorialidade e 

atendimento. Sobre a territorialidade, um gestor relatou: 

“Tem lugar (...) que não tem estratégia né. Já era pra ter, no mínimo umas duas, três, 

porque é muito grande. Era para ter. Então as pessoas acabam, os familiares acabam 

acolhendo essas pessoas que às vezes não têm onde se consultar. Mas quando a 

gente tem noção que a pessoa mora num lugar que tem estratégia, a gente dá uma 

filtrada. Dependendo até atende né. Mas quando descobre alguma coisa a gente fala 

‘não, você vai ser atendido na sua área’ de referencia.” (E017). 
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Considerando a categoria atendimento, foram destacadas duas falas representativas 

sobre a percepção dos gestores. Na primeira fala, nota-se a busca pela cura da doença, ao 

invés da prevenção da mesma: 

“Desde que a gente assumiu a unidade, há dois anos atrás, a gente tem tentado fazer 

a medicina preventiva. Mas também temos um grande problema que é a própria 

população que não entende que a unidade básica tem que ofertar a parte de saúde 

pública, então a gente tá nessa transição ainda (...) o foco ainda é muito na parte 

médica, no atendimento realmente curativo, então assim, a gente ainda tem muito 

esse problema inclusive da própria população aceitar essas mudanças.” (E003). 

 

Um segundo relato comum na fala dos gestores sobre o atendimento é o 

desconhecimento da população sobre a organização e hierarquização dos serviços prestados 

pela Atenção Primária à Saúde: 

“Na verdade, uma coisa que eu venho falando muito com eles é sobre também a 

diferença entre cada unidade. Eles têm muita dificuldade em conseguir entender o 

que é estratégia, o que é uma UBS, o que é uma emergência. Eles misturam isso 

tudo na cabeça deles, e assim, eu sempre começo a abordagem falando sobre isso, 

principalmente com os idosos. Eles chegam aqui às vezes passando muito mal e às 

vezes a gente explica que aqui não é. Mas a gente consegue direcioná-los. E aí isso 

tem diminuído muito até a livre demanda, porque dependendo da situação, ele já 

sabe que não vem mais pra cá, porque deixa a gente numa situação muito ruim. 

Entrou, a gente tem que segurar, senão não adianta. Eles não sabem essa diferença e 

a gente explica. Às vezes eles reclamam do tempo que o médico demora, e aí eu 

explico pra eles que a estratégia de saúde da família trabalha com prevenção. É claro 

que a gente também trabalha com a doença, mas que a gente previne, e pra prevenir 

precisa de tempo, e para ter tempo, a consulta é diferente de um clínico.” (E010). 

 

O acesso dentro da atenção primária está diretamente ligado a fatores como a 

localização da unidade, os horários e dias que a mesma funciona e a realização do 

atendimento mediante consulta previamente agendada ou não (e neste último caso, como se 

dá o oferecimento de consultas de livre demanda). Além destes, o entendimento da população 

com relação aos serviços prestados também é de fundamental importância para que o acesso 

ocorra da forma mais eficiente possível (STARFIELD, 2004, ASSIS; JESUS, 2012). 

Ainda, é importante que o acesso no quesito geográfico seja facilitado, fortalecendo a 

referência e a contrarreferência e permitindo a continuidade do acompanhamento para 

pacientes que habitam regiões mais afastadas do centro da cidade — dimensão esta 

relacionada à organização da rede de saúde (ASSIS; JESUS, 2012). Considerando que a APS 

é a porta de entrada para os serviços de saúde, a facilidade ou a dificuldade dos pacientes em 

chegar à unidade é essencial. 
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Há características que facilitam a procura pela unidade, como a sua localização na 

região central da área que atendem e o fácil acesso geográfico (terrenos mais planos e maior 

oferta de transporte). Por outro lado, a presença de ladeiras, a falta de pavimentação e opções 

escassas de oferta e horário de transporte dificultam a chegada da população a unidade e, 

como consequência, isso pode agravar problemas de saúde que seriam facilmente controlados 

com o acesso do paciente a unidade de saúde (TRAVASSOS; CASTRO, 2008, SCHENKER; 

COSTA, 2019). 

O município de Nova Friburgo apresenta relevo predominantemente montanhoso e 

escarpado (ou seja, geograficamente falando, a cidade conta com morros e regiões íngremes), 

com uma área urbana central mais plana (BRANDÃO, 2009, PINHO; FRANCISCO; 

SALGADO, 2013). O único hospital municipal da cidade fica localizado no centro da mesma, 

o que dificulta o acesso de moradores de áreas mais distantes (rurais) por conta das 

características geográficas citadas anteriormente. Apesar da existência de USFs nessas regiões 

mais afastadas, nem sempre o acesso às próprias também é possível. 

Um exemplo é a localização de uma USF em uma parte mais alta de um bairro que, 

sem transporte adequado, tem acesso dificultado à pé para pacientes mais idosos ou com 

alguma condição de saúde mais limitante, o que leva à diminuição da procura. As situações a 

seguir se encaixam na categoria territorialidade: 

“(...) não é que não tem espaço físico, a gente tem um espaço físico muito bom lá 

embaixo, mas a gente perdeu o nosso ônibus, que circulava dentro da comunidade, 

que vinha lá debaixo até aqui em cima que é o posto, então os idosos não conseguem 

vir até aqui para uma palestra, eles só vêm aqui quando realmente precisam. Quem 

mais vem aqui é quem mora aqui pra cima. Agora o pessoal lá de baixo, por onde 

vocês vieram, eles não sobem esse morro – um idoso, um hipertenso, um diabético, 

eles não sobem.” (E014). 

 

Unidades mais afastadas da região central dos bairros também passam por esse 

problema, pois não são todos os usuários que possuem meios próprios de transporte e a 

quantidade limitada de horários de ônibus também afetam a procura: 

“Aqui eles vêm, mas assim, ao longo de um dia vem três. E o ônibus, vai pegar um 

ônibus de 10:00 pra depois ir embora meio-dia? Até uma dificuldade em relação a 

grupo aqui é isso. Eles não vêm.” (E024). 
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Houve um aumento comprovado do acesso da população aos serviços de saúde, saindo 

de 41,8% de usuários de UBSs em 1998 para 65,5% em 2013 (IBGE; 2000, IBGE; 2013). 

Ainda sim, medidas para facilitar o acesso e ampliar esses números são necessárias, 

democratizando o acesso e proporcionando a um número cada vez maior de usuários os 

cuidados relativos à uma medicina mais preventiva. Isso levaria a uma diminuição da 

quantidade de atendimentos de urgência e emergência em hospitais, desafogando o sistema 

como um todo por meio do direcionamento correto das demandas (FACCHINI; TOMASI; 

DILELIO, 2018). 

6.4 PÚBLICO ATENDIDO PELAS UNIDADES DE SAÚDE 

 

O público atendido mensalmente pelas UBSs, postos e policlínicas varia entre 5.000 e 

10.000 pessoas. O público atendido pelas USFs é menor, onde 6 USFs (35,3%) atendem até 

500 pacientes por mês, 4 (23,5%) entre 501 e 1.000 pacientes, 1 (5,9%) entre 1.001 (5,9%) e 

1.500 pacientes, 4 (23,5%) entre 1.501 e 2.000 pacientes, 1 (5,9%) entre 2.001 e 2.500 

pacientes e 1 (5,9%) relatou atender entre 2.501 e 3.000 pacientes (Figura 8). Cabe ressaltar 

que estes dados são estimativas, visto que poucas unidades possuíam o registro exato do 

número de atendimentos mensal. O atendimento considerado nessa resposta englobou a livre 

demanda, marcações, busca de insumos, ou seja, os serviços prestados de forma geral pela 

unidade à população. 

%  U n id a d e s  d e  S a ú d e

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0  - 5 0 0

5 0 1  - 1 .0 0 0

1 .0 0 1  - 1 .5 0 0

1 .5 0 1  - 2 .0 0 0

2 .0 0 1  - 2 .5 0 0

2 .5 0 1  - 3 .0 0 0

 

Figura 8 – Estimativa do número de pacientes atendidos mensalmente pelas Estratégias de Saúde da Família 

(USF), conforme relato dos gestores (n=17). Fonte: Autoras. 
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Figura 9 – Número de pacientes com diabetes mellitus registrados nos estabelecimentos de saúde. A, 

Diabéticos tipo I (n=4). B, Diabéticos tipo I e II (n=13). Quatro (A) e 13 (B) estabelecimentos, em um universo 

de 17, possuíam estes dados disponíveis no momento da entrevista quando questionados. Fonte: Autoras. 

 

Com relação ao atendimento a pacientes diabéticos, 2 estabelecimentos de saúde não 

souberam informar esse dado de forma precisa. Considerando as unidades que 

disponibilizaram essa informação (n=17), a fonte da informação variou. Uma unidade 

forneceu os dados do quantitativo de pacientes com diabetes cadastrados no sistema 

HIPERDIA para a retirada de insumos e o quantitativo de pacientes diagnosticados apenas 

com DM tipo 1. Considerando o total de pacientes com DM tipo 1, três unidades informaram 

apenas o número de pacientes com DM tipo 1 cadastrados e 13 forneceram a quantidade de 

cadastrados no HIPERDIA (pacientes com DM tipo 1 e DM tipo 2), conforme apresentado na 

Figura 9. 

Somando o total de pacientes com diabetes cadastrados e atendidos por todas as 

unidades, chega-se à quantidade de 2.563 pacientes. Ao comparar esse resultado com os 

dados encontrados no HIPERDIA, percebe-se a necessidade da alimentação desse sistema e 

de um registro contínuo do número de pacientes. Este sistema possui dados registrados apenas 

entre o período de janeiro de 2002 e abril de 2013, e traz um total de 404 pacientes diabéticos 

no município de Nova Friburgo (91 com DM tipo 1 e 313 com DM tipo 2). É importante que 

ações de rastreio e cadastramento dos pacientes ainda não identificados sejam realizadas, para 

que o município conte com um sistema que apresente dados mais atualizados sobre o 

quantitativo de pacientes com diabetes. 
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A mesma situação de defasagem entre os números das estimativas epidemiológicas e 

dados fornecidos pelo serviço de saúde foi observada por Carvalho Filha, Nogueira e Medina 

(2014). A atualização destes dados permitiria um melhor acompanhamento das atividades 

voltadas para pacientes com diabetes e hipertensão por parte dos gestores e profissionais de 

saúde atuantes na APS. A saber o real público que precisa de ações de educação em saúde, o 

desenvolvimento das mesmas seria melhor direcionado e, consequentemente, bem-sucedido. 

Esse acompanhamento pode interferir positivamente nas ações voltadas para esses públicos, 

melhorando a qualidade de vida dos mesmos.  

Uma solução para a atualização desse cadastro pode ter inspiração no estudo feito por 

Almeida, Jesus e Souza (2015). Neste estudo, um grupo de acadêmicos de Enfermagem 

realizou a atualização de cadastro nos dias em que havia maior atendimento de pacientes 

hipertensos e diabéticos. Desta forma, era possível identificar entre os pacientes que 

compareciam aqueles que ainda não estavam cadastrados no HIPERDIA. Durante o período 

do estudo (um mês), 60 pessoas foram cadastradas no HIPERDIA e 26 foram removidas do 

cadastro da Secretaria Municipal de Saúde, por questões de óbito, cadastro duplicado ou 

mudança de área (ALMEIDA, JESUS E SOUZA, 2015).  

A realização de parcerias entre cursos da área de saúde e a Secretaria Municipal de 

Saúde é importante, pois projetos como o de Almeida, Jesus e Souza (2015) permitem um 

maior conhecimento da população frequentadora da APS e das doenças que a acomete. Este 

conhecimento permite que as ações sejam direcionadas de acordo com a necessidade do 

público que frequenta os estabelecimentos de saúde. A parceria pode ser estabelecida no 

período de estágio obrigatório dos estudantes da área de saúde, pois dessa forma os mesmos 

ajudariam a cobrir as lacunas do serviço e teriam a oportunidade de se familiarizarem com o 

atendimento que estarão aptos a prestar depois de formados. A oportunidade de estágio 

também pode facilitar a entrada dos mesmos nessa área de trabalho, por já conhecerem 

melhor o funcionamento do serviço. 
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6.5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Com relação à realização de ações de educação em saúde, os gestores de todas as 19 

unidades estudadas relataram realizá-las de alguma forma, seja individual, ou em grupo. A 

Figura 10 ilustra o público-alvo destas ações com relação a frequência na qual elas 

apareceram nos relatos dos gestores durante a entrevista. 

A maioria das unidades (n=10) relatou realizar ações voltadas para o HIPERDIA, 8 

para gestantes, 6 para crianças e 5 com foco no PSE e tabagistas. Menos de cinco unidades 

relataram ações de educação em saúde para o público em geral, puericultura, mulheres, 

idosos, pediatria, adolescentes, grupos específicos determinados pelo calendário do Ministério 

da Saúde, consulta médica agendada, puérperas, pré-natal e pacientes marcados para passar 

por consulta médica ou de enfermagem. 

A Figura 11 traz alguns exemplos sobre como esses temas eram abordados por meio 

de materiais elaborados pela unidade ou disponibilizados pelo governo, a população que 

frequenta a unidade. 

 

 

Figura 10 – Público-alvo das ações de educação em saúde. Nesta nuvem de palavras, as palavras com a maior 

fonte representam as ações com maior frequência de oferta, enquanto as ações ofertadas em menor frequência 

foram representadas em fontes menores. Os relatos dos gestores foram espontâneos (n=19), a partir da pergunta 

aberta “3.5 – qual é o público-alvo das ações?”. Fonte: Autoras. 
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Figura 11 – Materiais expostos nas unidades voltados para a educação em saúde. As recepções das unidades 

contam com cartazes, produzidos pelos profissionais de saúde ou disponibilizados pela Secretaria de Saúde. A, 

cartazes sobre gestação. B, cartazes sobre tabagismo. C, cartaz de campanha “Agosto Dourado”. D, cartazes 

sobre alimentação saudável, gestação e tabagismo. Fonte: Autoras.          

  



58 
 

O público-alvo das ações encontra-se de acordo com alguns relatos da literatura 

(SILVA et al, 2006, PORTES et al, 2014, SILVA; ANDRADE; BOSI, 2014, CARVALHO et 

al, 2019). Um estudo feito por Ramos e colaboradores (2014), que investigava a implantação 

ou não de programas de promoção da saúde, mostrou que entre 1.600 UBS escolhidas 

aleatoriamente 3% não realizavam nenhum tipo de ação de promoção em saúde. Os temas 

elencados para o estudo em questão foram atividade física, parar de fumar, cessação do uso de 

álcool e drogas ilícitas, alimentação saudável e ambiente saudável. Os temas “ambiente 

saudável” e “alimentação saudável” foram os mais amplamente disponíveis (77% e 72%, 

respectivamente) (RAMOS, 2014). 

Um problema comum identificado ao longo das entrevistas pela análise de conteúdo 

foi uma preocupação dos gestores com a adesão da população às ações de educação. Muitos 

relataram que é necessário criar estratégias para que a população compareça as atividades 

programadas, conforme evidenciado nos relatos a seguir:  

“Acho que é o lanche. Se a gente disser que vai ter um lanche, eles vêm. Igual, a 

gente faz sorteio de brindes, a gente tenta fazer um lanche. (...) Pro grupo de 

gestante, a gente dá touquinha, conjuntinho, fraldinha, sabonetinho, pro de 

tabagismo também, a gente faz algum doce, alguma coisa sem tanto açúcar, um 

chiclete, saquinho de bala, alguma coisa mais ácida, né. Algum brinde, quando tem 

saúde do homem, saúde da mulher, alguma coisa que se possa sortear né, que eles 

possam usar, uma caneta ou alguma coisa assim. Aí agora assim, eu acho que o que 

motiva eles é mesmo a consulta, que eles vão ser atendidos, vão ter que estar aqui, e 

quando eles sabem que vai ter um lanche, um sorteio de brinde no final, pra quem 

estiver participando. E eles adoram. E aí eu acho que é o que eles vão conseguir, 

renovação de receita. Aí o ACS convida, a gente coloca pelos postes, a gente coloca 

na porta da unidade, eles avisam, com WhatsApp eles vão disparando também, 

porque vai ter o grupo e tudo, mas assim, normalmente eles não pensam ‘vou só pro 

grupo’.” (E008). 

 

Conforme ilustrado neste recorte de fala, nota-se como estratégias de adesão da 

população a oferta de lanches, brindes, assim como associar a atividade ao dia de consulta ou 

a renovação da receita do medicamento pelo médico. Uma vez que a USF tem como foco a 

promoção da saúde e prevenção de doenças, nota-se também na fala adiante a desmotivação 

de um gestor quanto a falta de adesão da população às ações educativas: 

“É muito difícil. Então é assim, a maneira que eu vi era de pegar no laço, veio pra 

uma consulta ou veio pra ver algum resultado de exame e fazer aquilo, porque 

chamar só para isso não vem. A gente já fez isso aqui e viu que não tem. Teve um 

grupo que a gente foi fazer e apareceu só uma pessoa. E foi divulgado. Uma pessoa. 

E desanima tanto você quanto a pessoa que vai, tem mais equipe do que a 

comunidade. Então... aí vai desanimando a gente mesmo a fazer o grupo, a chamar 

só pra isso. (...) Tem que ter alguma coisa. Nem que ‘ah, vai ter um café da manhã 

no posto’ e todo mundo vem. Falou em comida, se botar café da manhã, lanche, 

vem.” (E009). 



59 
 

Por outro lado, um gestor relatou facilidade na adesão da população às atividades. 

Como situação isolada em relação ao ocorrido nas outras unidades, nesta, a carência da 

assistência municipal torna a população local mais ativa: 

“A gente marca antecipadamente e eles vêm, porque eles têm muita dúvida aqui, e 

toda vez que tem alguma palestra de alguma educação em saúde aqui enche, não só 

os pacientes marcados os curiosos, vem um monte de gente, tem que ver. Quando 

marca, eles vêm em peso, até as pessoas que estão andando, eles vêm com a 

curiosidade de saber o que está sendo falado. (...) Como aqui tem um déficit de 

atuação do município, então eles querem aprender, você vê que eles querem 

aprender. Eu já passei por unidades que você marca e vêm só aqueles da consulta. 

Aqui não, eles têm a curiosidade de aprender.” (E015). 

 

O relato da entrevista acima é um reflexo da falha do assistencialismo na parte de 

saúde pública. Por contar com um bom programa de divulgação local e uma maior 

conscientização da população sobre a importância que a educação em saúde tem no 

tratamento, a adesão ocorre com sucesso nesse grupo. 

6.6 EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DIABETES 

 

Entre as 19 unidades entrevistadas, 3 relataram não realizar ações de educação em 

saúde com foco no paciente com diabetes quando perguntadas. Entretanto, ao longo da 

entrevista, notou-se que uma delas realizava ações de educação individuais para o paciente 

com diabetes durante a consulta médica, totalizando 17 unidades que realizavam algum tipo 

de ação de educação em saúde com foco no diabetes. Com relação ao público-alvo, 15 

gestores relataram ser os pacientes com DM tipo 1, 16 relataram pacientes com DM tipo 2 e 

11 relataram pacientes com DM gestacional. O DM gestacional é abordado diretamente com 

as gestantes, seja em consulta individual ou em ações em grupo (Figura 12).  
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%  U n id a d e s  d e  S a ú d e

 

Figura 12 – Público-alvo da educação em saúde no diabetes. Fonte: Autoras. 
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Entre as motivações que levam a população a buscar as ações de educação no diabetes 

pode-se citar o agendamento da consulta, relatado por 9 gestores. Em algumas unidades, o 

momento da consulta para pacientes diabéticos ou gestantes é feito em um dia específico da 

semana e o momento da sala de espera era utilizado para a realização de ações educativas. 

Três gestores relataram a busca por insumos para o tratamento do diabetes (medicação, 

lancetas e tiras reagentes de glicose) e 2 gestores relataram a busca ativa dos ACSs pelos 

pacientes com diabetes. A busca das ações de educação no diabetes para a resolução de 

problemas com a medicação, glicemia descontrolada, marcação das ações de educação em 

saúde no diabetes, presença de casos de diabetes na família, busca receita de medicamentos e 

sintomatologia foram relatadas por 1 gestor cada (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Motivação da população em buscar as ações de educação em saúde no diabetes. Nesta nuvem 

de palavras, as palavras com a maior fonte representam as motivações apontadas com maior frequência segundo 

relato dos gestores, enquanto as motivações com menor fonte foram apontadas com menor frequência. Os relatos 

dos gestores foram espontâneos, a partir da pergunta “4.15 – o que motiva a população a buscar essas ações?” 

(n=19). Fonte: Autoras. 

 

O objetivo principal das ações de educação em saúde no diabetes, conforme relatado 

por 16 gestores, foi ensinar hábitos de vida saudáveis, como identificar as manifestações e 

complicações da doença, como prevenir o agravo da doença e como se cuidar quando 

apresentar complicações da doença (Figura 14A). Ensinar como usar medicamentos foi 

apontado por 15 gestores. Entre os cinco gestores que também assinalaram a opções “outros”, 

2 apontaram ensinar o paciente sobre o pé diabético, 2 sobre insulinização e 1 sobre a 

participação da família no cuidado do paciente diabético. 
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O desfecho esperado com a realização das ações, conforme indicado por 16 gestores, 

foi educar a população. Quatorze gestores indicaram como desfecho reduzir a procura pela 

unidade de saúde pelos usuários e 16 indicaram como desfecho permitir que o paciente tenha 

uma maior autonomia em seu tratamento. Entre os dois gestores que indicaram “outros”, um 

gestor mencionou um maior suporte familiar e o outro apontou a prevenção do surgimento de 

complicações relacionadas ao DM (Figura 14B). 
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Figura 14 – Objetivos das ações educativas no diabetes. (A) e desfechos esperados àqueles que participam (B) 

(n=17). Fonte: Autoras. 
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A maioria das unidades relatou o envolvimento dos técnicos (n=10), médicos (n=15) e 

enfermeiros (n=14) na educação em saúde no diabetes, havendo uma menor frequência de 

participação dos dentistas (n=6) (Figura 15). A opção “outros” foi assinalada por 10 gestores, 

sendo os profissionais citados por todos os ACS. Apenas uma unidade também relatou o 

envolvimento dos auxiliares de serviços gerais e administrativo. Nas UBSs, postos e 

policlínicas, os fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas não foram 

apontados como atores na educação em saúde no diabetes. 
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Figura 15 – Profissionais envolvidos nas atividades de educação em saúde no diabetes (n=17). Fonte: 

Autoras. 

 

Sobre a definição dos temas que seriam abordados nas ações, 16 gestores relataram ser 

o próprio gestor da unidade, 4 mencionaram a comunidade atendida e 5 relataram seguir o 

calendário de campanhas de saúde do governo. Apenas um gestor não soube dizer com 

precisão quem seria o responsável pela definição dos temas das ações educativas. 

Os temas abordados com maior e menor frequência encontram-se ilustrados na Figura 

16. Treze estabelecimentos relataram falar sobre alimentação, 4 sobre cuidados com os pés, 3 

sobre medicação e 2 sobre insulina. Temas como nutrição, atividade física, hipertensão, 

feridas, tipos de diabetes, consumo de açúcar, intervalo entre as refeições, qualidade de vida e 

cuidados diários foram mencionados individualmente por uma unidade cada. 
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Figura 16 – Temas mais abordados na educação em saúde no diabetes. Nesta nuvem de palavras, as palavras 

com a maior fonte representam os temas abordados com maior frequência segundo relato dos gestores, enquanto 

os temas com fontes menores foram abordados em menor frequência. Os relatos dos gestores foram espontâneos, 

a partir da pergunta “4.9 - quais são os temas mais abordados?” (n=17). Fonte: Autoras.     

 

 

Com relação ao espaço físico utilizado para as ações, 10 unidades (67%) relataram 

realizá-las em sala de espera, uma (7%) possuía uma sala própria para este fim, 4 (27%) 

realizavam as ações em áreas externas à unidade e 6 (40%) marcaram a opção “outros” 

(Figuras 17A e 18). As ações externas eram realizadas em espaços cedidos pela Igreja ou 

Centro de Referência da Assistência Social, em visita domiciliar ou durante atividades 

recreativas como grupo de caminhada. Na opção “outros”, foi mencionado o momento da 

consulta médica ou de enfermagem, assim como durante a triagem em sala de espera para 

atendimento. 

O material disponível para a realização das ações de educação eram folders (n=6), 

projeção de slides (n=2), banners (n=1), material disponibilizado pelo governo (n=10) e 

materiais produzidos pela própria equipe (n=7) como, por exemplo, cartazes, murais e 

impressos, além de vídeos da internet (Figura 17B). Três gestores relataram não possuir 

material específico para ações de educação em saúde no diabetes. 



64 
 

%  U n id a d e s  d e  S a ú d e

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

S a la  d e  e s p e ra

S a la  re s e rva d a  a  e s s e  f im

E x te rn a  à  u n id a d e

O u tro

A

%  U n id a d e s  d e  S a ú d e

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

F o ld e rs

P ro je ç ã o

B a n n e r

M a te ria l g o ve rn o

O u tro s   

B

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

P a le s tra

D e m o n s tra ç õ e s  p rá tic a s

R o d a  d e  c o n ve rs a

C re n ç a s /M ito s  p o p u la re s

O u tro s   

%  U n id a d e s  d e  S a ú d e

C

  

Figura 17 – Forma como as ações de educação em saúde no diabetes eram conduzidas. A, espaço físico 

utilizado. B, recursos educativos. C, metodologia de apresentação e discussão da informação. D, atividades 

individuais e em grupo. N=17. Fonte: Autoras. 
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Figura 18 – Espaço disponível nas unidades para a realização de ações de educação em saúde. A, recepção 

contendo um mural decorado com a temática do mês de julho (festa julina e combate às hepatites virais). B, 

recepção com cartazes informativos sobre diabetes e normas da unidade. C, espaço próprio para realização de 

ações de educação em saúde. Fonte: Autoras. 
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Uma unidade tinha em posse um folder sobre diabetes (Figura 19) e uma carteirinha 

para acompanhamento da pressão arterial e glicemia (Figura 20), desenvolvidas pelo 

Programa de Hipertensão e Diabetes da Secretaria de Saúde do município. Esses materiais 

foram vistos na recepção, entretanto, a unidade não destacou o uso das mesmas na rotina do 

atendimento. As demais unidades não mencionaram ter esse tipo de material disponibilizado e 

o mesmo não foi visto. 

Com relação à metodologia escolhida para abordar o conteúdo a ser discutido com os 

pacientes diabéticos, 5 gestores relataram palestras, um gestor relatou o uso de demonstrações 

práticas, 10 realizam rodas de conversa e 5 utilizam a conversa individual durante as consulta 

médica ou de enfermagem, ou conversas informais/não planejadas ou marcadas nos espaços 

dos estabelecimentos durante a espera para retirada de insumos ou realização de algum 

procedimento ou consulta (Figura 17C). Nota-se então a realização de ações em grupo, 

conforme relato de 11 gestores, sem frequência ou regularidade previamente estabelecidas, 

assim como ações individuais, conforme o relato de 15 gestores.  

 

Figura 19 – Folder desenvolvido pelo HIPERDIA da Secretaria de Saúde do município. A, parte interna do 

folder. B, parte externa. Fonte: Autoras.            
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Figura 20 – Carteirinha para acompanhamento da pressão arterial e glicose desenvolvida pelo 

HIPERDIA da Secretaria de Saúde do município. A, frente da carteirinha. B, verso da carteirinha. C-D: 

páginas internas da carteirinha. Fonte: Autoras. 

 

A partir dos dados encontrados, destaca-se a importância de treinamentos periódicos e 

reuniões de equipe sobre os diferentes temas que serão abordados ao se tratar o diabetes como 

assunto. O desenvolvimento de materiais ou o que fazer na falta dos mesmos é importante 

para que o profissional que vá conduzir a atividade consiga obter sucesso no objetivo de 

construir conhecimento junto à população participante. O fato de consultas médicas serem 

consideradas ações individuais de educação no diabetes demonstra uma necessidade das 

unidades promoverem mais momentos em grupo para a população, para que, desta forma, o 

momento da consulta possa ser melhor direcionado para problemas e particularidades daquele 

indivíduo, que não sejam apenas voltadas para o diabetes. 
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 Para um controle eficaz do DM e sucesso do tratamento, é importante seguir 

determinadas recomendações, que podem ser exemplificadas a partir dos 7 comportamentos 

do autocuidado – comer saudavelmente, fazer atividade física, vigiar os níveis de glicose, 

tomar os medicamentos, encontrar soluções, reduzir os riscos, adaptar-se saudavelmente 

(PARKIN et al, 2009, TONETTO et al, 2019). Abordar temas específicos ou realizar ações 

norteadas pelos temas dos 7 comportamentos pode auxiliar o paciente a ter uma melhor visão 

de seu cuidado. O paciente consegue também ter maior conhecimento do que pode ser feito 

no dia-a-dia para evitar complicações relacionadas ao diabetes e controlar melhor a doença. 

Estudos demonstram a importância da educação em saúde voltada para o paciente com 

diabetes (REIS, 2016, IQUIZE et al, 2017, TONETTO et al, 2019). O impacto é observado 

positivamente no autocuidado, qualidade de vida e prevenção de complicações, permitindo 

um tratamento mais completo e adequado de acordo com as necessidades do indivíduo ou 

grupo atendido. Entretanto, ao analisar as entrevistas no que diz respeito à procura e adesão, 

percebe-se a necessidade de haver um estímulo por trás da educação em diabetes: 

Entrevistador: “Eles mesmos buscam ou é mais busca ativa quando é educação em 

diabetes?” Entrevistado: “É porque a gente usa sala de espera, a gente nunca 

conduziu um grupo específico pra esse tema, eles esperam pela consulta, a gente 

aproveita esse tempo que eles estão esperando. Eu não sei se ele iria na unidade só 

pra conversar sobre isso, acredito que não.” (E019). 

Entrevistador: “Geralmente parte deles procura a parte de orientação relacionada 

ao diabetes ou vocês veem mais pela necessidade da consulta?” Entrevistado: “Isso, 

mais pela necessidade. Eles não procuram não.” (E027). 

 

A conscientização dos pacientes pelos profissionais de saúde deve ser assunto 

frequente nas unidades, para que a procura por educação em saúde no diabetes não tenha 

como base um esquema de recompensa em brindes, mas que seja vista como uma extensão do 

tratamento medicamentoso e consultas médicas. 

Considerando o aumento na quantidade de casos de DM nos últimos anos, é preciso 

prestar um serviço de boa qualidade, que reflita positivamente no controle da doença e retarde 

ou evite o surgimento de complicações relacionadas à mesma (NCD RISK FACTOR 

COLLABORATION, 2016, NEVES et al, 2018). Além disso, o DM é considerado uma 

condição de saúde em que a própria atenção primária, prestando um bom atendimento, 

consegue evitar as situações de hospitalização e morte (RICKETTS et al, 2001, BRASIL, 

2013, WALKER et al, 2014). 
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No presente estudo, 15 estabelecimentos relataram avaliar o impacto das ações de 

educação sobre a saúde da comunidade atendida. Entre as estratégias de avaliação, 10 gestores 

relataram o acompanhamento através da consulta medica ou de enfermagem e 3 gestores 

acompanham o impacto através do relato dos ACSs. Estratégias relatadas por apenas um 

gestor incluem o acompanhamento através da caderneta do idoso do Ministério da Saúde, pelo 

comportamento do paciente, através de exames, pelas reuniões da equipe da unidade ou pela 

frequência de busca pela unidade. 

Nota-se por estes relatos que a avaliação do efeito das ações de educação em saúde é 

subjetiva. Isso não impede que os profissionais tenham uma ideia geral sobre os usuários da 

unidade; contudo, um acompanhamento mais objetivo permitiria saber o real estado de saúde 

destes pacientes de forma específica, além de possibilitar uma continuidade do tratamento por 

outros profissionais de saúde que venham a integrar a equipe da unidade no caso de saída dos 

antigos. Além disso, um acompanhamento quantitativo da evolução longitudinal de 

parâmetros de saúde permitiria descobrir se de fato a ação está surtindo efeito para a 

população e de que modo ela pode ser adaptada para melhor atender aos pacientes.  

Por fim, os gestores foram questionados sobre a existência de parcerias com outras 

instituições, unidades ou Secretaria Municipal para a realização das ações educativas em 

saúde no diabetes. Entre 19 gestores entrevistados, 9 relataram possuir algum tipo de parceria, 

sendo 7 delas com a Coordenação da Secretaria de Saúde, 2 com Instituições de Ensino 

Superior, uma com o comércio local, com um programa de rádio/TV local e com outra 

instituição do município que fornece treinamentos e auxílios para situações de risco. Oito 

gestores relataram não possuir qualquer tipo de parceria. As parcerias envolvem a 

disponibilização de materiais (n=7), encaminhamentos para consultas (n=1), assim como 

palestras (n=4). 

Atualmente, um dos maiores desafios da APS é a realização incompleta e/ou 

fragmentada tanto da prática clínica quanto das ações de promoção em saúde. Considerando 

que a promoção da saúde não é voltada de forma exclusiva para o caráter biomédico da 

doença, mas sim envolve fatores como territorialidade e características da população, avaliar 

um programa de promoção em saúde é desafiador (PEDROSA, 2004, OLIVEIRA, 2017, 

FACCHINI, 2018). Superar essa questão é essencial para que as ações de promoção e 

prevenção possam ser realizadas em sua completude. Não apenas a conscientização da 

população sobre os serviços prestados deve ser promovida, como também o constante 

acompanhamento e avaliação das unidades, para que a execução dos serviços seja assegurada.     
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O SUS possui, a nível nacional, estratégias de avaliação do seu desempenho, como o 

Projeto Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde, e de avaliação da qualidade dos 

serviços prestados pela Atenção Básica, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica. Entretanto, o SUS ainda não conta com uma forma de 

avaliação da qualificação das ações de promoção da saúde (OLIVEIRA, 2017). 

São poucos os estudos que avaliam as ações de promoção em saúde das Unidades de 

Saúde. Ainda, quando é feita, a avaliação nem sempre abrange a educação popular em saúde, 

focando muito em julgamentos e fiscalizações (SMEKE; OLIVEIRA, 2009). Na literatura, 

muitos estudos avaliam o atendimento prestado, a percepção dos usuários e a percepção dos 

profissionais de saúde sobre o serviço (SOUZA et al, 2008, PINTO et al, 2014, COMES, et 

al, 2016, KAHL et al, 2018, CONDELES et al, 2019, SILVA et al, 2019), onde a qualidade 

dos serviços de saúde fica a cargo da tríade estrutura, processo e resultado proposta por 

Donabedian (DONABEDIAN, 1988). 

Uma limitação para a discussão mais aprofundada dos dados obtidos nesta pesquisa foi 

a falta de estudos com metodologia similar ao do presente trabalho. Encontram-se com 

frequência estudos sobre ações pontuais de educação em saúde em unidades de saúde 

específicas, mas não estudos com amostragem em esfera municipal como o presente. Ainda, 

estudos que avaliam a realização ou não de ações de educação em saúde e os motivos para a 

sua não execução não foram encontrados na literatura. O principal enfoque dos estudos sobre 

educação em saúde no diabetes são a avaliação do seu impacto sobre o paciente e não se 

encontram estudos discutindo o melhor formato dessas ações. 

É importante a condução de mais estudos semelhantes ao presente estudo, voltados 

para a averiguação da existência ou não de ações de promoção e educação em saúde e a busca 

por alternativas para que as mesmas possam ser realizadas e a população não fique 

desamparada, visto que medidas preventivas são parte importante do cuidado à saúde e não 

devem ser negligenciadas. Cada localidade possui um conjunto de características que 

determinarão um fazer diferente, bem como a procura da população será por motivos 

diferentes, o que ressalta a importância de pesquisas a nível regional. O atual estudo pode 
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servir de base para o levantamento de ações de promoção e educação em saúde e inspirar o 

desenvolvimento de novas metodologias de avaliação. 

Trazer a população para o contexto da unidade de saúde também é de suma 

importância, visto que a compreensão dos pacientes facilita a prestação de serviços dos 

funcionários de saúde. Apesar de haver a estrutura e conhecimento para ações mais voltadas à 

prevenção de doenças, a população precisa ter a consciência da importância das mesmas, 

procurar e aderir aos programas. Entender o que cada unidade fornece permite que a procura 

seja mais direcionada e que as pessoas aproveitem os serviços oferecidos. 

A possibilidade de todos os responsáveis das unidades terem sido os respondentes 

permitiu uma visão voltada para a parte gerencial do local. Entretanto, não ter entrevistado os 

demais funcionários das unidades pode ter deixado passar informações referentes à condição 

de trabalho e opinião dos mesmos com relação à forma que a unidade é conduzida. O mesmo 

é refletido na não abordagem dos usuários para saber como e se as ações de promoção de 

educação são executadas e a opinião dos mesmos com relação a elas e quais ações poderiam 

ser fornecidas, de acordo com a sua demanda por informação. 

A união de estudos como este a estudos já existentes na literatura, que também 

abordam a população usuária do serviço e os funcionários, permite uma visão mais 

abrangente da unidade. Saber como é feito o atendimento, a percepção dos pacientes e dos 

profissionais de saúde, quais as atividades de promoção e educação são ofertadas e como as 

mesmas são executadas permite um melhor diagnóstico de cada unidade de saúde, o que 

possibilita ações mais direcionadas para a melhora das mesmas. 
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8. CONCLUSÃO 

Todas as unidades estudadas realizam ações de promoção em saúde. Para tanto, a 

maioria delas faz o uso da educação em saúde para a população em geral assim como voltada 

para o paciente com diabetes. Em geral, grupos como gestantes, tabagistas, escolares e 

mulheres são abordados para falar sobre os processos de saúde-doença. Estas ações são 

sempre conduzidas por enfermeiros e em algumas unidades existe a participação de ACS ou 

médicos. A forma mais comum de abordagem envolve a conversa direta com os pacientes, 

entretanto, também são usados cartazes e folders. 

Grupos específicos com foco nos pacientes diabéticos não são comumente realizados. 

Para este grupo, a educação em saúde é feita durante a orientação ou resolução de dúvidas no 

momento da busca de insumos ou consulta. A falta de ações está relacionada a limitações 

específicas de cada local como, por exemplo, falta de espaço físico, localização geográfica 

que limita o acesso à unidade, a falta de material e número insuficiente de profissionais na 

equipe. Por outro lado, existe uma baixa adesão da população às atividades de educação em 

saúde, quando ofertadas, o que pode sugerir  a resistência da permanência de um modelo 

curativo em detrimento da prevenção da doença. 
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