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Título : Código :

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS EM CUIDADOS COM A SAÚDE QUE

USUÁRIOS DE UM CENTRO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE

ESCOLHERAM ADOTAR EM 2013?

28454

Área :

Saúde

Resumo:

Introdução:O empoderamento na promoção a saúde é o "processo de capacitação dos indivíduos e

comunidades para assumirem maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais

que afetam a saúde". Objetivos: Descrever as mudanças em cuidado com saúde que usuários de um

Centro de Saúde (CS) escolheram adotar em 2013 e determinar o comprometimento desses usuários

com essas mudanças. Método: Usuários do CS participaram voluntariamente do "Circuito da Saúde",

onde eram fornecidas informações sobre cuidado com saúde relacionados a: alimentação, atividade

física, bem-estar, autocuidado e meio-ambiente. Um aluno do PET-Saúde realizou 3 avaliações

utilizando um questionário semi-estruturado: avaliação-1 (antes das estações), avaliação-2

(imediatamente depois) e avaliação-3 (2-3 meses após). Na avaliação-2, foi pedido: "Faça uma única

promessa que possa e queira cumprir para o ano novo (2013), para melhorar sua saúde". Na

avaliação-3 foi perguntado: “Você se lembra da sua promessa para o ano novo (2013) para melhorar a

sua saúde?”; “Conseguiu cumprir ou deu início ao cumprimento da sua promessa? Por quê?”. Fez-se a

análise de conteúdo das respostas obtidas seguida de análise de frequência. Resultados: 94 usuários

completaram as avaliações, mas 7 disseram que não faziam promessas. Logo, analisou-se o relato de

87 usuários (43,57±16,10 anos): 27(31%) prometeram “praticar atividade física", 25(28%) “melhorar a

alimentação”, 20(22,9%) “cuidar da mente”, 11(12,6%) “emagrecer”, 6(6,9%) “consumir menos

álcool”, 4(4,6%) “parar de fumar”, 1(1,15%), “cuidar do ambiente” e 9(10,3%)“cuidar da saúde em

geral”. Desses 87, 58 participaram da avaliação-3. Desses, 41(70,7%) se lembraram das promessas

realizadas, 10(17,24%) lembraram com ajuda e 7(12,06%) não se lembraram, mesmo com ajuda.

Desses 58, 13(22,41%) cumpriram totalmente a promessa, 5(8,52%) não lembraram e não cumpriram

e 40 não cumpriram as promessas totalmente, apontando as seguintes justificativas: 77,5% não

tiveram disciplina, 17,5% não tiveram tempo e 5% tiveram problemas de saúde. Conclusão: Usuários

preocuparam mais com a prática de exercícios físicos e com a melhoria dos hábitos alimentares,

mesmo após receberem orientações sobre outros tipos de cuidado com saúde. Apesar de

aproximadamente 22% dos usuários terem comprometido efetivamente com a realização das ações

selecionadas para melhorar a saúde, a maioria não assumiu efetivamente a execução dessas ações,

mesmo após terem recebido orientações.
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Saúde Humana

Situação:

Aprovado


