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RESUMO 
 

NEVES, L.R.L. Perfil Assistencial do Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 

na Estratégia de Saúde da Família no Município de Duque de Caxias. 2011.abril. 

Mestrado em Saúde da Família. Universidade Estácio de Sá. UESA. Rio de Janeiro, 2011. 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma patologia de origem multifatorial que 
apresenta como característica principal a elevação dos níveis pressóricos (maiores que 140/90 
mmHg). Dentre os fatores de risco conhecidos, é considerado como um dos que mais levam a 
doenças cardio e cerebrovasculares, e o principal fator de risco para o Acidente Vascular 
Cerebral. O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia muito freqüente no Brasil, com uma 
prevalência de 7,2% na população adulta. A maioria dos pacientes é portadora da forma mais 
comum da doença conhecida como Diabetes Mellitus tipo 2 (não insulino dependente).A 
forma tipo 1 (insulino-dependente) é uma patologia menos frequente, porém muito mais 
grave, habitualmente inicia-se na infância. A Hipertensão Arterial e a Diabetes Mellitus são 
patologias que requerem uma atenção especial das equipes da Estratégia Saúde da Família. O 
objetivo do presente trabalho é descrever através do estudo de uma série de casos, gerados 
pelo acompanhamento dos pacientes da USF Jardim Gramacho, no Município de Duque de 
Caxias, o perfil assistencial, considerando as ações propostas pelo Programa HiperDia do 
Ministério da Saúde. A aplicação das estratégias do Programa de Assistência Farmacêutica à 
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, foi analisada através de dados dos prontuários de 
família de pacientes com estas patologias, cadastrados e acompanhados no Programa 
HiperDia, e também pelas informações contidas na ficha do Programa no período de janeiro 
de 2009 a março de 2011. Dos 1882 pacientes cadastrados, foi retirada uma amostra aleatória 
de 200 pacientes para a pesquisa. Os resultados evidenciaram que o Programa implantado 
pelo Ministério da Saúde, apesar da capacitação contínua das equipes de Saúde da Família, 
ainda apresenta falhas, principalmente no preenchimento das fichas de cadastramento, tais 
como a não inclusão dos dados antropométricos, a não aferição dos níveis glicêmicos e  
tensionais, e  a falta da identificação do responsável pelo preenchimento, interferindo 
diretamente na análise do perfil epidemiológico e na avaliação da capacitação dos 
profissionais. Entre estes pacientes, encontramos maior frequencia de hipertensão arterial: (6 
4,5%) dos pacientes apresentavam apenas hipertensão, seguida por 17,5% de diabetes, e 18% 
dos pacientes apresentaram ambas as patologias. As doenças cardiovasculares foram 
responsáveis pelo maior número de internações e óbitos. É notável a necessidade de 
capacitações relacionadas ao Programa HIPERDIA para que as equipes possam atuar melhor 
no controle das patologias e na prevenção dos fatores de risco e complicações inerentes aos 
pacientes acompanhados.  
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus; Programa HIPERDIA. 
 

 

   
 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Analysis of the Program of  Hypertension and Diabetes in the Family Health Strategy in 
Duque de Caxias. Hypertension is defined as a blood pressure ≥140/90 mmHg, andthere are 
two forms of high blood pressure described: essential (or primary) hypertension and 
secondary hypertension. Essential hypertension is a far more common condition (95% of the 
cases).The cause of essential hypertension is multifactor,  there are several factors whose 
combined effects produce hypertension Uncontrolled high blood pressure increases the risk 
of  heart attack and is the principal factor of risk for stroke. It’s an extremely common 
comorbid condition with diabetes.Diabetes Mellitus (DM) is a very frequent pathology in 
Brazil, with a predominance of 7,2 % in the adult population. Most of the patients are a bearer 
of the commonest form of the disease known like In type 2 diabetes (not insulino dependant) 
.The type 1 diabetes (insulino-dependant) is a less frequent pathology, however more serious 
much, it usually begins in the childhood. Hypertension substantially increases the risk of both 
macrovascular and microvascular complications, including stroke, coronary artery disease, 
and peripheral vascular disease, retinopathy, nephropathy, and possibly neuropathy in 
diabetics patients. Hypertension and the Diabetes are pathologies that need for a special 
attention of the teams of the Family Health Strategy. The objective of the present work is to 
describe through a case series study, produced by files of the patients of the USF Jardim 
Gramacho, in Duque de Caxias considering the actions proposed by the Program HiperDia of 
the Ministry of Health. The application of the strategies of  the Pharmaceutical Assistance 
Program  for Hypertension and to Diabetes, was analysed through data of the family  files for 
patients with these pathologies, set up and accompanied in the HIPERDIA Program, and also 
for the informations contained in the Program files since January 2009 to March  2011. Of 
1882 set up patients, a random sample of 200 patients was withdrawn for the inquiry. The 
results showed up that the Program introduced by the Ministry of Health, in spite of the 
continuous training of the teams of the Family Health Program, still presents faults, 
principally in the filling out of the cadastration data, such as to not inclusion of 
the anthropometric data, to not gauging of levels of blood glucose  and hight blood pressure, 
and the lack of the identification of person in charge for the filling out, interfering straightly 
in the analysis of the epidemiological data. Between these patients, we find bigger frequency 
of arterial high blood pressure (64,5 %), followed 17,5 % of diabetes, and 18 % that presented 
both pathologies. The cardiovascular diseases were responsible for the biggest number of 
admissions and deaths. The necessity is notable of training when they were made a list to the 
Program HiperDia for the teams in order to prevent the factors of risk and complications 
inherent in the accompanied patients. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças infecciosas em 1930 eram responsáveis por cerca de 40% dos óbitos. Em 

2003 este número caiu para 5%, passando então as doenças cardiovasculares, cânceres e 

causas externas, principalmente as ligadas a acidentes e violência a responder pelas principais 

causas de óbito. Neste grupo as doenças cardiovasculares são as causas mais comuns de 

mortalidade e morbidade no Brasil e em todo o mundo. E entre os fatores de risco para a 

doença cardiovascular encontram-se a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (OPAS, 

2003). 

          A Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus são responsáveis pelo agravamento desta 

alta morbimortalidade, e tem relação direta com outras patologias que interferem na qualidade 

de vida dos pacientes.   É, na atualidade, considerada como um dos principais motivos para a 

realização de consultas médicas e prescrições de medicamentos mundialmente.  

Sua prevalência (em torno de 25%) é alta na população mundial, isto é explicado por dois 

fatores: o padrão pelo qual os valores pressóricos acima dos quais se pode considerar um 

paciente como hipertenso foram baseados na evidência científica, que mostra o benefício de 

reduzir a pressão arterial  a partir destes valores padronizados, e, pelo fato que nas últimas 

décadas ocorreu um aumento progressivo da detecção de pacientes com hipertensão arterial, 

em função da prioridade  que a atenção básica investe na prevenção primária das doenças 

cardiovasculares. 

         Com base neste fato é possível afirmar que esses valores podem ser modificados e 

conseqüentemente mudar esta alta prevalência.  

         Para o manejo da hipertensão arterial é necessária uma integração entre a equipe e o 

sistema de saúde onde a Estratégia de Saúde da Família atua. Esta ação maximizará com 

eficiência o benefício do uso de recursos para a melhor integração dos serviços, possibilitando 

a detecção, o tratamento e o cumprimento de metas que levam ao controle da pressão arterial. 

         Os principais objetivos da avaliação no paciente hipertenso são: estabelecer o 

diagnóstico definitivo de hipertensão arterial, avaliar a existência de lesões em órgãos-alvo, 

estimar o risco do desenvolvimento de complicações cardiovasculares e finalmente poder 

descartar a hipertensão arterial secundária. 



 

        O Diabetes Mellitus é explicado pela alteração nas funções de como o organismo utiliza 

os alimentos para nos fornecer energia levando a modificações no metabolismo dos lipídeos, 

carboidratos e proteínas. 

         Em 1988 o Diabetes ocupava o 1º lugar na relação das principais doenças com maior 

morbidade no Brasil, em seguida apareciam o Infarto Agudo do Miocárdio, o Acidente 

Vascular Isquêmico e a depressão.  

        O desenvolvimento de ações para o controle e tratamento da Hipertensão Arterial (HAS) 

e Diabetes Mellitus (DM) são relevantes para prevenção dos fatores de risco e complicações, 

consolidando-se como a maneira mais eficiente para a diminuição das doenças 

cardiovasculares. 

        Frente a esse cenário, a implementação de políticas públicas voltadas para o diagnóstico 

precoce, a prevenção primária e os cuidados secundários, objetivando o controle dos agravos, 

constitui-se numa prioridade desafiadora a ser enfrentada por todos os níveis de gestão do 

SUS. 

        Estimativas futuras apontam para um crescimento da incidência das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) nos países em desenvolvimento, com destaque para as doenças 

cardiovasculares e distúrbios do metabolismo, compreendendo a Hipertensão Arterial 

Sistêmica - (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM). 

        Tal abordagem tem pertinente fundamentação se forem consideradas as características 

epidemiológicas e clínicas comuns aos agravos em questão, tais como: o não conhecimento 

do diagnóstico por parcela significativa da população acometida, o longo período  

assintomático,  as suas  graves repercussões sobre a função cardiovascular e renal, e as 

complicações vasculares  que acarretam  lesões nos órgãos-alvo. 

        Considerando o elenco de fatores de risco comuns, bem como as características 

fisiopatológicas citadas, o Ministério da Saúde propõe o manuseio conjunto das patologias da 

HAS e do DM, tendo por fim a redução do seu impacto junto à morbimortalidade das DCNT 

         A Organização Mundial de Saúde calcula que até o ano de 2020, 60% das doenças dos 

países desenvolvidos serão causadas por doenças crônicas (OMS, 2002). 

      

1.1 PROGRAMA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 



 

   Em decorrência do aumento dos casos de hipertensão arterial e diabetes mellitus no Brasil, o 

Ministério da Saúde instituiu em 2002 o Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, e implantou o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus denominado HIPERDIA. 

        Uma das etapas do Plano de Reorganização e Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Melittus foi à criação de um Sistema de Informação para portadores de Hipertensão 

e Diabetes, um sistema informatizado chamado SIS-HiperDia que permitiu aos municípios 

montar um cadastro de portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, facilitando assim 

a ação dos profissionais da rede básica e gestores do SUS no enfrentamento dessas patologias.  

        Este sistema de informação (SIS – HiperDia) precisa ser alimentado continuamente com 

os dados dos portadores na ficha de  cadastramento e posteriormente através da  ficha de 

acompanhamento. 

        Com base nos dados gerados pelo SIS- HiperDia, os técnicos das Secretarias Municipais 

de Saúde e da Estratégia Saúde da Família (ESF) podem definir metas de ação e fazer o 

acompanhamento desses indivíduos, certificando-se de que eles estão tendo um tratamento 

adequado.  

         As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e os usuários das unidades de saúde 

devem ser capacitadas para o acompanhamento das doenças, mantendo o compromisso da 

promoção, da prevenção, e do combate à hipertensão arterial e do diabetes, buscando um 

compromisso de adesão do portador das patologias ao programa.  

        Além do cadastramento dos pacientes e de seu acompanhamento, as Secretarias de Saúde 

devem fornecer gratuitamente os medicamentos usados no tratamento, sendo do  Ministério 

da Saúde a responsabilidade de contribuir com uma verba per capita para sua aquisição. 

       A decisão relativa à abordagem de portadores de HA não deve ser baseada apenas nos 

níveis de pressão arterial, que pode ser normal ou limítrofe, e assim passar para o paciente a 

idéia de que ele está isento de risco cardiovascular, o que é um conceito completamente 

equivocado. A abordagem mais interessante consiste em estimar o risco cardiovascular total, 

imposto pelo somatório das características clínicas, como a presença de outros fatores de risco 

e doenças concomitantes, tais como diabetes, lesão em órgãos-alvo, doenças renal e 

cardiovascular. Devem-se também considerar os aspectos familiares e sócioeconômicos. 



 

Dentro dessa abordagem, a tomada de decisão clínica quanto à prescrição de intervenções 

terapêutico-preventivas deve ser guiada pelo risco total do indivíduo e não pela presença ou 

ausência de determinado fator de risco. 

 

  

       TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

 

A transição epidemiológica se caracteriza pelas mudanças nos padrões de mortalidade 

e morbidade de uma comunidade concomitantemente à transição demográfica. De uma forma 

mais abrangente ela incorpora as mudanças de padrões de saúde e doença, mortalidade, 

fecundidade e estrutura por idades, além dos determinantes socioeconômicos, ecológicos, de 

estilos de vida e de suas conseqüências para os grupos populacionais. 

O Brasil, assim como outros países da América Latina, apresenta um modelo em 

princípio de transição, com os dois padrões: infeccioso e parasitário, e doenças crônicas não 

transmissíveis, caracterizando um quadro nosológico misto. Diferentemente dos países 

desenvolvidos, como os da Europa e América do Norte (evolução gradual), ou como no Japão 

(rapidamente, em cerca de duas décadas), cuja transição epidemiológica foi determinada 

predominantemente por fatores ecobiológicos e socioeconômicos. O nosso modelo mostra 

uma transição influenciada pela introdução maciça de tecnologia e assistência médica 

(OMRAM, 1996; MCKINLAY, 1977). A mortalidade por causas é a que melhor caracteriza a 

transição epidemiológica, devem ser considerada também as abordagens por idade e sexo. O 

Brasil vem acompanhando as mudanças do quadro nosológico misto, com o aumento 

proporcional da mortalidade por doenças crônico-degenerativas (VERMELHO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Transição Demográfica e Transição Epidemiológica 



 

 
Fonte: URL:http://www.fm.usp.br/dim/darwin/index.php, acesso em 06 março 2011 

 

 

 

      ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO E TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA 

A qualidade de vida é uma condição indispensável para o bem estar biopsicossocial de 

todo indivíduo. 

         Podemos observar que no Brasil assim como no resto do mundo o envelhecimento 

populacional influencia diretamente as políticas públicas de saúde, os indivíduos mais idosos 

e aqueles que apresentam algum grau de incapacidade. 

É hoje um eminente fenômeno mundial e indica o crescimento mais elevado da 

população idosa. As altas taxas de natalidade no passado em comparação as baixas taxas 

atuais, o avanço da medicina e a tecnologia tem relação com este fenômeno que é observado 

de forma lenta e progressiva nos países desenvolvidos e ocorre em enorme velocidade nos 

países em desenvolvimento. 

O fato de a população estar envelhecendo está diretamente ligado ao aumento das 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) fazendo com que se eleve o número de 

indivíduos na seguridade social. 

O aumento da prevalência de doenças crônicas no Brasil é uma das conseqüências do 

envelhecimento populacional (PASSOS, 2006). 

 



 

QUADRO 1:  Estratégias da OMS para melhorar o atendimento e os desfechos das doenças 

crônicas:  

 
                          Fonte: OMS, 2003 in Rev Bras Hipertens vol.13(1): 52 2006. 

 

A natalidade, a mortalidade infantil, a morbimortalidade nos adultos jovens, adultos de 

meia-idade, e dos idosos, quando surgem mais as doenças crônicas não transmissíveis, são 

responsáveis pelos determinantes de saúde. Segundo a hipótese de Backer (2003), a 

determinação da freqüência, precocidade e importância da maioria das doenças que levam as 

DCNT são definidas desde a gestação, indicando que as crianças que sobreviverem irão 

enfrentar esse problema futuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Pirâmide Demográfica do Brasil 



 

 

Desde os anos de 1960 a taxa de crescimento da população brasileira vem 

experimentando paulatinos declínios, intensificando-se juntamente com as quedas 

pronunciadas da fecundidade. No período de 1950 a 1970 a taxa foi de 2,3 em 1950, 3,0 em 

1960 e 2,9 em 1970. A taxa de crescimento recuou de 3,04% ao ano para 1,05% em 2008. 

Estima-se que em 2050 a taxa de crescimento cairá para -0,291%, que representa uma 

população de 215,3 milhões de habitantes. Segundo as projeções, o país apresentará um 

potencial de crescimento populacional até 2039, quando se espera que a população atinja o 

chamado “crescimento zero”. A partir desse ano serão registradas taxas de crescimento 

negativas, que correspondem à queda do número da população (IBGE, 2008). 

A mortalidade aparece precocemente no Brasil principalmente nas regiões onde o 

poder aquisitivo é mais baixo. 

A população brasileira tem taxas de envelhecimento ainda pequenas se comparadas a 

outros países do mundo. Nos EUA, por exemplo, a sobrevida dos indivíduos é bem maior e 

está ligada a migrações e aos nascimentos que ocorreram depois da segunda-guerra mundial, 

o chamado “baby boom”.  

A explicação do menor número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis no 

Brasil em relação ao EUA está relacionada ao fato que da população nos EUA na idade dos 

35 aos 44 anos ser duas vezes maior que a do Brasil, e a dos idosos acima de 75 anos serem 

quatro vezes maiores, ou seja, o Brasil tem um número maior de jovens, porém estes falecem 

mais cedo por outras patologias. 



 

Com a diminuição da mortalidade nas faixas etárias mais jovens ocorrerá no Brasil o 

processo de envelhecimento e o eminente ao aparecimento das DCNT levando ao impacto na 

previdência social. 

No Brasil a transição demográfica influencia a previdência social com a proporção 

desigual entre aqueles que contribuem e os que recebem o benefício previdenciário. Observa-

se atualmente que é cada vez maior o número de idosos que utilizam o benefício da 

aposentaria no sustento da família em vez de usá-lo para seu próprio interesse. 

No caso dos indivíduos que necessitem da previdência social em função de 

incapacidade laborativa, o SUS ainda não consegue atender a demanda, levando ao aumento 

dos gastos em relação ao custo de realização de exames para comprovação da incapacidade, 

demora na marcação das consultas com especialistas, e consequentemente uma maior 

permanência, onerando assim a seguridade social. 

           Para garantir a eficácia das ações relacionadas com as DCNT são necessárias 

avaliações freqüentes que indiquem resultados que possam ser utilizados na diminuição dos 

gastos com a previdência e assistência social. 

           A transição demográfica mundial é encontrada em diferentes fases, tendo resultado no 

principal fenômeno demográfico do século 20 conhecido como envelhecimento populacional. 

           A transição demográfica acarreta a transição epidemiológica indicando que o perfil de 

doenças da população altera-se radicalmente. 

           No ano de 2008 as doenças que levaram ao maior número de óbitos no Brasil foram as 

cerebrovasculares (9,2%) e as isquêmicas do coração (8,9%). 

           Sabe-se que a principal causa de mortes no Brasil é em decorrência das doenças 

crônicas não transmissíveis. Em 2007 responderam por 67,3% da totalidade dos óbitos, onde 

as doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar com 29,4%, seguida do câncer 

(15,1%), doenças respiratórias (5,6%) e diabetes com 4,6%. 

            Entre os anos de 1996 a 2007 ocorreu uma redução na taxa de mortalidade por 

doenças cardiovasculares em cerca de 26% e em relação as doenças respiratórias em 33%. 

Ocorre uma inversão em relação ao Diabetes Mellitus, onde há um crescimento de 10% na 

taxa de mortalidade, mais observada no sexo masculino. 

            No decorrido dos anos de 2006 a 2009 a prevalência do número de homens que 

referiam ter diabetes aumentou de 4,4% para 5,3%, já nas mulheres este aumento foi menor, 

de 5,9 % para 6,2%.Neste período a prevalência de hipertensão arterial em homens que 



 

relataram ter a doença elevou-se de 18,4% para 21,1%, e nas mulheres aumentou de 24,2% 

para 27,2%. 

            Quanto à obesidade, a partir da estimativa de peso e altura, observou-se um acréscimo 

nos dois sexos, de11, 4% para 13,7% no sexo masculino e de 11,4% para 14% no sexo 

feminino. 

            Em relação aos fatores de risco para as DCNT ocorreu um discreto declínio na 

prevalência do tabagismo no sexo masculino de 20,2% no ano de 2006 para 19,0% no ano de 

2009, e no sexo feminino a prevalência manteve-se estável, de 12,7% em 2006, para 12,5% 

em 2009. O uso do álcool teve sua prevalência aumentada nos dois sexos, no masculino 

passou de 25,5% para 28,8%, e no feminino de 8,2% para 10,4%. O sedentarismo aumentou 

no sexo masculino de 15,1% para 16%, e no sexo feminino de 11,6% para 15,3%. 

           A avaliação destes fatores alerta para a necessidade de maior cuidado com a sua 

prevenção na população, principalmente para evitar seus efeitos sobre a evolução das  

doenças crônicas. 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

2.1 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Como são assistidos os pacientes hipertensos e diabéticos cadastrados no Programa 

HiperDia? 

 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

    



 

          Frente ao aumento da prevalência da hipertensão e diabetes entre os pacientes 

acompanhados pela ESF no Município de Duque de Caxias, e de fatores como a dificuldade 

de adesão ao tratamento, alimentação inadequada (principalmente em relação ao elevado 

consumo de sal, gorduras e fast-food), sedentarismo, obesidade, tabagismo, e estresse, é 

importante avaliar como o Programa HiperDia, a partir de uma realidade local, dos 

determinantes de saúde, e da necessidade de explorar a uma técnica de abordagem coletiva e 

multidisciplinar, contribui para a diminuição dos fatores de risco e complicações nestes 

pacientes. Essa estratégia é necessária para a obtenção de resultados mais eficazes e 

duradouros no controle da hipertensão arterial e diabetes e para diminuição das internações e 

óbitos por causas cardiovasculares.  

         O número de pacientes com doenças crônicas como Hipertensão Arterial e Diabetes 

Mellitus, vem aumentando consideravelmente nos últimos anos, no Brasil. Face a este quadro, 

o Ministério da Saúde criou um Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

ao Diabetes Mellitus, denominado Programa HiperDia. 

  Em relação a pesquisa, este estudo visa à reflexão sobre o tema “assistência aos pacientes 

hipertensos e diabéticos”. Reflete a necessidade de capacitação e contínuo treinamento para as 

equipes que atuam na Estratégia Saúde da Família, e a formulação de ações de prevenção e 

promoção de saúde em associação com o Plano de Reorganização de Atenção aos pacientes 

portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   2.3     OBJETIVOS 



 

   2.3.1  OBJETIVO GERAL 

 Descrever o perfil através de variáveis como, sexo, faixa etária, exames 

complementares, co-morbidades, fatores de risco, número de consultas realizadas, 

internações e óbitos dos pacientes hipertensos e diabéticos acompanhados pelo 

Programa HIPERDIA na USF Jardim Gramacho. 

 

 

 

 

       2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar se o Programa HiperDia contribuiu  no período que foi realizado o 

estudo, para a redução de co-morbidades nos pacientes hipertensos e diabéticos.  

 Analisar o Programa HiperDia a partir da qualidade dos  dados atualmente gerados 

para a operacionalização das ações na Estratégia Saúde da Família. 

 

     3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

     3.1  HIPERTENSÃO ARTERIAL: DEFINIÇÃO E MAGNITUDE 

 

       EPIDEMIOLOGIA 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) atualmente é um dos principais motivos de 

consultas médicas e prescrições farmacológicas no mundo. Sua alta prevalência, 

aproximadamente 25% da população mundial e 17 milhões no Brasil no ano de 2009, é 

explicada pelo aumento progressivo da detecção de HAS, decorrente da ênfase na atenção 

primária à prevenção das doenças cardiovasculares que representam à primeira causa de 

mortalidade no país, representando 30,8% dos óbitos. Quanto aos fatores de risco, destacam-

se antecedentes familiares cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes tipo1, diabetes tipo 

2, tabagismo, e sobrepeso/obesidade (OPAS, 2003).  



 

Segundo Geoffrei Rose, conhecido epidemiologista inglês, “A hipertensão arterial é o 

nível de pressão arterial acima do qual a investigação e o tratamento produzem mais benefício 

que dano”. 

No Brasil a hipertensão representa a mais frequente doença cardiovascular, ocorrendo 

em 35% da população maior ou igual há 40 anos e acometendo 22% da população brasileira 

maior de 20 anos, 80% dos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 60% dos casos de 

Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).  

Este número vem aumentando progressivamente, e a doença vem ocorrendo em idade 

cada vez mais precoce, estima-se que 4% das crianças e adolescentes sejam hipertensos, com 

a prevalência de 2% a 13%. Por este motivo é obrigatória a aferição anual da pressão arterial a 

partir dos 3 anos de idade (PROFAM, 2002). 

Entre os principais fatores que dificultam o controle da HAS em todo mundo, destaca-

se o curso silencioso da doença, que na maioria das vezes é assintomática, a negligência ao 

diagnóstico, e a baixa adesão do paciente ao tratamento prescrito (NOBRE et al., 2001). 

Nos últimos 20 anos a eficácia do tratamento da HAS levou à redução da progressão 

das formas consideradas leves para formas mais severas.  

O principal motivo para a identificação precoce e controle da hipertensão arterial é 

redução de suas complicações, como na doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

doença renal crônica e na doença arterial periférica. 

A hipertensão arterial constitui um dos problemas de saúde de maior prevalência na 

atualidade. A Atenção Básica é fundamental para a redução da hipertensão arterial, onde é 

realizado o diagnóstico e acompanhamento da maioria dos casos (CASTIÑERA et al., 2009). 

Os danos decorrentes da elevação contínua da pressão arterial provocam lesões em 

determinados órgãos de forma específica, denomina-se “lesão em órgão alvo” a hipertrofia 

ventricular esquerda (HVE), à presença de proteinúria, a doença arterial coronariana (DAC),  

a doença  cerebrovascular  e a retinopatia hipertensiva.     

 

 

 

    BENEFÍCIOS DA REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 



 

        

          Estudos observacionais de variadas origens investigaram a associação entre os valores 

da pressão arterial diastólica (PAD) entre 70 e 110 mmHg e a incidência de patologias 

cardiovasculares. Foi realizado também o estudo da força desta associação, e como o risco de 

eventos como AVC e DAC diminuem quando os níveis pressóricos estão controlados. 

         O risco de ocorrência de patologias cardiovasculares também está ligado à pressão 

arterial sistólica (PAS). A relação entre os níveis de pressão arterial sistólica e acidente 

vascular cerebral é maior ainda do que no caso da pressão arterial diastólica.  

 

      ABORDAGEM DOS FATORES DE RISCO  

 

         A prevenção dos fatores de risco é altamente relevante para a promoção de saúde em 

pacientes hipertensos, e deve-se considerar as complicações e outras patologias 

concomitantes. 

    

         A classificação dos fatores leva em conta os riscos não-modificáveis e modificáveis:   

       Não-Modificáveis 

 Antecedentes Familiares: considera-se a história familiar (hereditariedade) de 

hipertensão arterial; 

 Idade: em ambos os sexos quanto maior a idade do indivíduo maior o risco de 

adoecimento por hipertensão arterial e de eventos cardiovasculares. Nos homens esta 

taxa é mais elevada a partir dos 50 anos e nas mulheres a partir dos 60 anos; 

 Raça: embora no Brasil não se encontre nenhum registro de evidências, nos Estados 

Unidos, há estudos que demonstram que a raça negra tem maior probabilidade de ser 

hipertensa como também maior probabilidade de ocorrência de acidente vascular 

cerebral 

 Sexo: antes da menopausa as mulheres tem menos risco de ter hipertensão.  

 Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2: estes pacientes apresentam maior grau de risco para 

Hipertensão Arterial.  



 

 Hipercolesterolemia: o colesterol elevado é um fator de risco que deve ser 

considerado, principalmente quando associado ao tabagismo. 

Modificáveis 

 Álcool: o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas pode levar a hipertensão; 

 Estresse: fatores como angústia, ansiedade, desemprego e trabalho exaustivo muitas 

vezes são causadores do aumento dos níveis pressóricos; 

 Sobrepeso/Obesidade: o aumento de peso geralmente está associado a elevação dos 

níveis pressóricos. O IMC>30 e o ganho de peso são considerados fatores de 

predisposição para a hipertensão arterial, principalmente pelo fato da obesidade 

principalmente a abdominal ser considerada como indicador de risco cardiovascular 

elevado.  

 Sedentarismo: é responsável pela incidência dos casos de hipertensão arterial, pois 

30% dos indivíduos com sedentarismo tem predisposição de serem hipertensos, a 

realização de atividades físicas regularmente é responsável pela queda dos níveis 

pressóricos; 

 Tabagismo: o hábito de fumar está diretamente ligado ao aumento de risco para 

doenças cardiovasculares e elevação dos níveis pressóricos. 

 

O tabagismo e a hipercolesterolemia quando associados à hipertensão arterial são 

considerados os dois fatores de risco mais relevantes para o risco cardiovascular.  É 

importante que a equipe faça a avaliação de cada paciente, e que considere o risco 

comunitário como estratégia de saúde pública.  

 

 

 

  

 

 

 



 

3.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO 

 

           Tem como objetivo reconhecer e classificar a etiologia da hipertensão arterial, avaliar 

os fatores de risco cardiovasculares e detectar a presença de doenças cardiovasculares além de 

possíveis lesões em órgãos-alvo. 

 Deve ser colhida uma boa história clinica do paciente com a realização da avaliação física, 

realização de exames laboratoriais regularmente, e avaliação dos níveis pressóricos em todos 

os pacientes pelo profissional da equipe multidisciplinar. 

  

        PROCEDIMENTO PARA A MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL 

1. Explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale e descanse por 5-10 

minutos em ambiente calmo, com temperatura agradável. Promover relaxamento, para atenuar 

o efeito do avental branco (elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples 

presença do profissional de saúde, particularmente do médico). 

2. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios 

físicos há 60-90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 

minutos antes; e não está com as pernas cruzadas. 

3. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm 

acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A 

largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu 

comprimento, envolver pelo menos 80%. 

4. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da 

mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 

5. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do 

manômetro aneróide. 

6. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a estimativa 

do nível a pressão sistólica; desinflar rapidamente e aguardar um minuto antes de inflar 

novamente. 

7. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na 

fossa antecubital, evitando compressão excessiva. 



 

8. Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível 

estimado da pressão sistólica. Proceder a deflação, com velocidade constante inicial de 2 a 4 

mmHg por segundo. 

Após identificação do som que determinou a pressão sistólica, aumentar a velocidade 

para 5 a 6 mmHg para evitar congestão venosa e desconforto para o paciente. 

9. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som (fase I 

de Korotkoff), seguido de batidas regulares que se intensificam com o aumento da velocidade 

de deflação. 

Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). 

Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento 

e depois proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem até o nível 

zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff). 

10. Registrar os valores das pressões sistólicas e diastólica, complementando com a 

posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida. Não 

arredondar os valores de pressão arterial para dígitos terminados em zero ou cinco. 

11. Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. 

12. O paciente deve ser informado sobre os valores obtidos da pressão arterial e a possível 

necessidade de acompanhamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TABELA 2: Dimensões Recomendadas da Bolsa Inflável do Manguito 

 

Circunferência Denominação Largura da bolsa Comprimento da 



 

do braço (cm) do manguito (cm) bolsa (cm) 

5-7,5 Recém-nascido 03 05 

7,5-13 Lactente 05 08 

13-20 Criança 08 13 

20-24 Adulto magro 11 20 

24-32 Adulto regular 13 24 

32-42 Adulto obeso 17 32 

42-50 Coxa 20 42 

             Fonte: American Heart Association. 

  

    MAPEAMENTO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL - MAPA 

            São consideradas anormais no MAPA as medidas de pressão arterial acima de 135/85 

mmHg para vigília e 120/70 mmHg para o sono. 

            O MAPA não deve ser utilizado para o diagnóstico e manejo nos pacientes 

hipertensos, embora indicando o percentual de registros de níveis tensionais elevados, 

alterações do ciclo circadiano e a média da pressão arterial. Seu objetivo é a investigação 

clínica e as situações que pode ser utilizado são: na suspeita de hipertensão arterial do jaleco 

branco, quando não há sinais de lesão em órgão alvo, na hipertensão arterial que só se eleva 

no consultório, nas avaliações de níveis tensionais que apresentem variação e alterações à 

noite, nos casos de hipotensão ou síncope quando se estiver em uso de medicação anti-

hipertensiva e nos pacientes que apresentem níveis tensionais elevados no consultório. 

 

   

 

   MAPEAMENTO RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL - MRPA 

            É a aferição dos níveis tensionais durante cinco dias com três medidas pela manhã e 

três à noite, pelo próprio paciente ou pessoa treinada com aparelho calibrado corretamente de 

forma simples, eficiente e com baixo custo. O paciente irá aferir a pressão acordado, no 



 

trabalho ou em casa, e caso a média dos valores da pressão estiverem acima de 135/85 mmHg 

a pressão será considerada anormal. 

TABELA 3: Valores de Pressão Arterial no Consultório, MAPA e MPRA que caracterizam o 

efeito do jaleco branco e Hipertensão Mascarada. 

 

                                          PRESSÃO ARTERIAL 

  Consultório    MAPA      MRPA 

Normotensão   ≤140/90  <130/80  

Média24 horas       

  <135/85 

Hipertensão    >140/90  >130/80 

Média24horas  

  >135/85 

Hipertensão 

jaleco branco 

 

    >140/90 <135/85        

Média vigília 

  <135/85 

Hipertensão 

mascarada 

    >140/90 <135/85        

Média vigília 

  > 135/85 

Efeito jaleco 

branco 

Diferença entre a medida de PA no consultório e a 

MAPA na vigília ou MRPA sem alteração no  

diagnóstico de normotensão e hipertensão. 

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2006 

 

 

 

TABELA 4: Recomendações para seguimento - Prazos Máximos para Reavaliação* 

PRESSÃO ARTERIAL INICIAL (MMHG)**                  SEGUIMENTO 

SISTÓLICA        DIASTÓLICA  

< 130                          < 85              Reavaliar em 1 ano, estimular a mudanças de                                                                                 



 

  130 – 139               85 – 89           Reavaliar em 6 meses***, insistir em mudanças 

  140 – 159              90 – 99          Confirmar em 2 meses ***, examinar MAPA/MRP 

160 – 179               100 – 109         Confirmar em 1 mês ***, examinar MAPA/MRPA 

≥ 180                ≥ 110            Intervenção imediata ou reavaliar em 1 semana*** 

*  Modificar o esquema de seguimento de acordo com a condição clínica do paciente. 

** Se as pressões sistólica ou diastólica forem de estágios diferentes, o seguimento 

recomendado deve ser definido pelo maior nível pressórico. 

*** Considerar intervenção de acordo com a situação clínica do paciente (fatores de risco 

maiores, co-morbidades e danos em órgãos-alvo). 

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – SBH/SBC/SBN – 2006 

 

 

 

 

 

3.3 CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL  

 

De acordo com o VIº relatório do Comitê dos EUA sobre a detecção, avaliação e 

tratamento de hipertensão arterial, foi criada uma nova classificação para pacientes com idade 

superior a 18 anos com o acréscimo de novas categorias as já conhecidas (leve, moderada e 

severa) e outros subgrupos considerando a pressão arterial diastólica e sistólica com o 

objetivo de promover a avaliação do impacto global da pressão arterial em relação ao risco 

cardiovascular (JNC,1997). 

A grande vantagem da realização da classificação da HAS é de permitir que a equipe 

conheça e aplique os conhecimentos no manejo clínico do paciente hipertenso. Do ponto de 

vista epidemiológico a desvantagem é que são considerados apenas os fatores de risco e os 

níveis pressóricos, não incluindo as lesões em órgão-alvo e os demais fatores de risco que o 

paciente possa ter e as lesões. 



 

A definição de Hipertensão arterial é decorrente da aferição dos níveis de pressão 

arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e da pressão arterial diastólica (PAD) 

maior ou igual a 90 mmHg. (OMS, 2002). 

            É definida como uma doença silenciosa que pode levar a sérios danos para o coração, 

olhos, pulmão, cérebro e rins, levando a co-morbidades que causam relevante impacto nos 

indicadores de saúde.  

            A pressão arterial pode ser classificada em ótima, normal, limítrofe, hipertensão 

estágios 1, 2, 3 e hipertensão sistólica isolada, sendo afetada como principalmente pela 

acurácia do diagnóstico, os cuidados dispensados na aferição da pressão arterial 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5: Classificação da Hipertensão Arterial 

CLASSIFICAÇÃO DA PA PARA 
ADULTOS > 18 ANOS 

PRESSAO 
SISTÓLICA 

PRESSÁO 
DIASTÓLICA 

NORMAL < 120 < 80  

PRÉ-HIPERTENSÃO 120-139   80-89 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1  140-159 90-99  

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2  ≥160 ≥100  
Fonte: Ministério da Saúde, 2006. Caderno de Atenção Básica. Hipertensão Arterial 

 

 

 

 

 



 

TABELA 6: Classificação da PA em adultos  

CLASSIFICAÇÃO DA PA PARA 
ADULTOS > 18 ANOS 

PRESSAO 
SISTÓLICA 

PRESSÁO 
DIASTÓLICA 

ÓTIMA < 120 < 80 

NORMAL  < 130  < 85  

LIMÍTROFE 130-139   86-89 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1  140-159 90-99  

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2  160-179 100-109  

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 3  ≥180 ≥110  

HIPERTENSÃO SISTÓLICA ISOLADA  ≥140  <90 
 
Fonte: Vl Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
2010 

 

 

 

 

 

 

3.4 ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR NA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

           

Com a elevação da pressão arterial há maior chance de ataque cardíaco, falência cardíaca, 

acidente vascular encefálico e doença renal. Para indivíduos na faixa etária dos 40 aos 70 anos 

a cada aumento de 20mmHg na pressão sistólica ou 10mmHg na pressão diastólica o risco de 

ocorrer um evento cardiovascular dobra (BRASIL, 2006). Considerando que as taxas da 

doença são muito altas, a hipertensão arterial se constitui um grave problema de saúde pública 

no Brasil. 

    

 

 



 

 

 

Segundo o Manual de Hipertensão e Diabetes Mellitus do M.S. (2002): 

 

A hipertensão arterial acomete um grande número de 
pessoas, cerca de 15 a 20 % da população adulta (maior 
ou igual à 20 anos), chegando a 50% nos idosos e atinge 
mais pessoas do sexo masculino até 45-50 anos e a partir 
desta faixa a prevalência é maior nas mulheres. Tende a 
ser mais prevalente entre negros e também naqueles com 
história familiar para hipertensão. (p.10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 2: Componentes para a estratificação do risco individual dos pacientes em função 
da presença de fatores de risco e de lesão em órgãos-alvo. 
 
 

 
Fonte: SBH,1997,  III Consenso Bras. de HAS 

 



 

 

 

 

 RASTREAMENTO 

            

 

 É indicado o rastreamento periódico a todos pacientes hipertensos adultos. Atualmente as 

evidências recomendam que adultos maiores de 21 anos sejam rastreados mesmo que não 

exista um acordo sobre a regularidade desta aferição. Nos adultos que supostamente são 

normotensos se deve verificar a pressão arterial a cada dois anos. As crianças e adolescentes 

devem ter sua pressão arterial aferida a cada um ou dois anos, desde os três anos de idade 

(AAFP) 

 

 

 

 

 

 

3.5  TRATAMENTO   

 

Nos últimos 20 anos a eficácia do tratamento da HAS levou a uma redução 

considerável da progressão das formas consideradas leves para formas mais severas, assim 

como a incidência de lesões em órgão alvo, sendo responsável pela redução de 

aproximadamente 60% dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) fatais e mais de 45% dos 

óbitos por doença arterial coronariana (DAC). Em função da alta prevalência da hipertensão 

arterial sistêmica, a detecção, o controle e o tratamento indicam a necessidade de estratégias 

eficazes por parte das equipes de saúde da família. 

Embora sejam conhecidos os benefícios do tratamento da HAS e das várias ações para 

detecção e controle desta doença, sabe-se que a “regra das metades” ainda pode ser 



 

considerada atualmente. Na década de 70 foi anunciada esta regra que afirma que a metade 

dos hipertensos não é detectada, a metade dos que são detectados não é tratada e a metade dos 

que são tratados não está adequadamente controlada (PROFAM, 2002). 

É claro que todo esforço deve ser relevante não só para a realização do  diagnóstico da 

HAS, mas também para o controle e tratamento da doença, considerando que está é a maneira 

mais significativa para a redução de doenças cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Fluxograma – Tratamento da Hipertensão 



 

 
Fonte: Min.Saúde (2001), in Atenção à saúde do adulto: hipertensão e diabetes, MG (2006) 

 

 

           

  Quando se institui um plano terapêutico para a Hipertensão Arterial é recomendado rever 

sempre a classificação dos níveis pressóricos e do risco cardiovascular, além de realizar o 

exame clínico e físico criterioso associado à solicitação de exames laboratoriais. 

 

         AUTO CUIDADO  

   A hipertensão arterial é considerada como uma doença crônica e como tal seu tratamento 

deve ser realizado durante toda a vida. É  importante que o paciente reconheça os sintomas 

que levam ao aumento da pressão arterial e das lesões que podem ocorrer nos órgãos alvo 

assim como os efeitos colaterais que podem ser causados pelas medicações utilizadas. 

Toda e qualquer orientação feita pela equipe multidisciplinar deve ser realizada de forma clara 

e objetiva (verbal e escrita) que permita o entendimento para o paciente e sua família 

 

TABELA 7: As Metas de Valores de Pressão Arterial a serem obtidas com o Tratamento 

Categorias Metas (no mínimo) * 



 

Hipertensos estágio 1 e 2 

com risco cardiovascular 

baixo e médio 

      

          <140/90 

Hipertensos e limítrofes com 

risco cardiovascular alto   

          <130/85 

Hipertensos e limítrofes com 

risco cardiovascular muito 

alto  

          

          <130/80                                        

Hipertensos nefropatas com 

proteinúria > 1,0g/l 

           

<120/75 

Fonte: V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – SBH/SBC/SBN – 2006 

* Se o paciente tolerar recomenda-se atingir com o tratamento valores de pressão arterial 

menores que os indicados como metas mínimas, alcançando, se possível, os níveis da pressão 

arterial considerada ótima (≤120/80 mmHg) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPÊUTICA 



 

 

 
 
QUADRO 3: Avaliação diagnóstica e decisão terapêutica na hipertensão arterial 
 
 
 

 

 
 Fonte: Min. Saúde (2009), Cadernos de Atenção Básica – nº 15, Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

 

 

 

QUADRO 4: Esquema de tratamento medicamentoso para Hipertensão Arterial Sistêmica 



 

 

 

ESTILOS DE VIDA 

           No processo terapêutico e na prevenção da hipertensão são fundamentais as mudanças 

de estilo de vida. Alimentação adequada, principalmente em relação ao consumo de sal, 

aumento do peso, prática de exercícios físicos, tabagismo e uso abusivo de álcool são fatores 

de risco que devem ser abordados pela equipe de saúde da família para que não ocorram 

complicações cardiovasculares. 

           É sabido que as ações que promovam à mudança de hábitos de vida são bem mais 

eficazes se aplicadas em uma comunidade com um número de pessoas geneticamente 

predispostas. 

           Certamente, ações relacionadas à saúde dos pacientes hipertensos são necessárias para 

o conhecimento dos fatores de risco e a mudança de hábitos de vida que permitirão à redução 

do risco de adoecimento, com consequentes benefícios para os pacientes hipertensos e 

prevenção das doenças cardiovasculares em geral. 



 

   Este é um desafio para a Atenção Básica principalmente para a Estratégia Saúde da Família 

que conta com uma equipe multiprofissional que tem a vantagem do vínculo com a população 

adscrita levando em consideração a raça, religião e condições sociais. 

A abordagem multiprofissional é relevante no tratamento e prevenção da hipertensão 

arterial e na prevenção dos fatores que possam levar às complicações. 

Devem fazer parte da equipe médicos, enfermeiros, odontólogos, nutricionistas, 

assistente social, fisioterapeutas, farmacêutico e qualquer profissional que possa atuar 

desenvolvendo ações de promoção à saúde, prevenção dos fatores de risco, educação 

continuada com treinamento e fornecimento de material educativo, garantia de realização de 

exames, encaminhamento para especialidades e ações individuais e em grupo considerando o 

gerenciamento do programa. 

 

 

 

 ADESÃO 

 

 

Um dos grandes problemas da hipertensão arterial é fazer com que o paciente não 

abandone o tratamento, pois em muitos casos as comorbidades como diabetes, dislipidemias e 

obesidade estão presentes sendo necessário o desenvolvimento de ações terapêuticas para 

evitar determinadas patologias e isso envolve ainda maior motivação. 

      
     

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 
 
 FIGURA 8: Modelo teórico do processo de adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

 

 
 

Fonte: http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a11.htm acesso em 26/03/2011 
 

A ausência de sintomas e o fato da hipertensão ser uma 
doença crônica são dois aspectos que contribuem 
fortemente para a baixa adesão ao tratamento. Outro 
aspecto sobre o abandono do tratamento envolve a falta 
de informações sobre a necessidade de tratamento 
continuado, efeitos adversos, interação com álcool e 
outras drogas, manutenção da conduta terapêutica ao 
normalizar a pressão e ao esquecer de tomar das doses. 
(p.91) 

  

Por outro lado, a doença crônica de maneira geral, leva para a vida do paciente uma série de 

transformações, ligadas ao autoconceito. O paciente em função da possibilidade de agravo e 

dificuldade de aceitação e adaptação à sua nova condição pode apresentar muitas vezes 

sintomas de depressão e ansiedade, associados também as alterações que ocorrem no 

ambiente familiar, social e financeiro, e a real adaptação à doença que dependerão de fatores 

externos e internos. Entre os fatores externos destaca-se a importância da equipe que cuida 

deste paciente (LEWINGTON et al., 2002). 



 

 

     TABELA 8: Principais fatores que podem influir na adesão 

Paciente 

Sexo 
Idade 
Etnia 
Estado civil 
Escolaridade 
Nível socioeconômico 

Aspectos psicossociais 

Auto-eficiência 
Auto-motivação 
Auto-estima 
Personalidade 
Depressão 
Ansiedade 
Suporte social 
Percepção dos benefícios do tratamento 

Doença 

Cronicidade 
Ausência de sintomas 
Conseqüências tardias 
Hipertensão secundária 

Crenças, hábitos de vida 
e culturais 

Percepção da seriedade do problema 
Desconhecimento 
Experiência com a doença 
Contexto familiar 
Conceito saúde/doença 
Auto-estima 

Tratamento 

Custo 
Efeitos indesejáveis 
Esquemas complexos 
Qualidade de vida 
Seleção indesejada das drogas 

Instituição 

Política de saúde 
Acesso ao serviço de saúde 
Distância 
Tempo de espera/tempo de atendimento 

Relacionados com a equipe 
de saúde 

Envolvimento 
Relacionamento inadequado 

Condições concomitantes Insuficiência renal 
Obesidade 

      Fonte: Pierin A. et al, 2004 
 
 

 

 

 



 

TABELA 9: Medidas práticas utilizadas para o aumento da adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial. 

 
  Fonte: Coelho EB et al,2005 in Rev Bras Hipertens vol.13(1): 54, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.6 DIABETES MELLITUS 

 

O Diabetes Mellitus é considerado atualmente como uma epidemia mundial e tem uma 

prevalência de 7,2% da população adulta do Brasil, por este motivo deve haver um 

enfrentamento em relação às políticas públicas de saúde com relação a diminuição da 

morbimortalidade. 

É caracterizada pela elevação dos níveis glicêmicos e suas complicações estão 

diretamente ligadas a lesões de órgãos como olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos 

sanguíneos. Pode levar a defeitos na secreção e/ou da insulina, destruição das células beta do 

pâncreas onde a insulina é produzida, resistência insulínica e distúrbios relativos à secreção de 

insulina. 

Segundo Brito e Volp (2008) a Diabetes Mellitus é o nome de um respectivo grupo de 

disfunções crônicas que interrompe o modo com que o organismo aproveita os alimentos para 

fabricar a energia necessária para o consumo energético do ser humano. Esta disfunção 

provoca modificação do metabolismo dos carboidratos (açúcar e amido), que altera também 

os lipídeos e as proteínas. 

 

 

            EPIDEMIOLOGIA  

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica com elevada morbi-mortalidade que tem 

importante influência na qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta patologia. As 

complicações do diabetes elevam as taxas de mortalidade, destaca-se a insuficiência renal, 

amputação de membros, déficit visual podendo levar a cegueira em função da retinopatia 

diabética e doenças cardiovasculares. 

Os gastos para o atendimento e acompanhamento dos pacientes com diabetes chegam 

a 15% dos gastos nacionais em saúde, estes custos variam de acordo com a prevalência do 

diabetes e da complexidade dos serviços oferecidos. 



 

É importante ressaltar que outros fatores importantes devem ser levados em conta em 

relação aos pacientes com diabetes, a parte emocional, a dor, a ansiedade, e a mudança na 

qualidade e hábitos de vida fazem com que os pacientes muitas vezes se afastem de sua 

atividade laborativa, se aposentem muito cedo e muitos morrem prematuramente em função 

das complicações. 

3.7  CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES MELLITUS 

A maior parte dos pacientes diabéticos apresenta a forma mais comum da doença, 

conhecida como Diabetes Mellitus tipo 2 (não insulino dependente) que corresponde por 90% 

da totalidade dos casos. 

O Diabetes tipo 1 (insulino dependente) é uma patologia menos frequente e muito 

mais grave, geralmente começa na infância requer um cuidado constante e corresponde a 10% 

dos casos. Ocorre pela destruição das células beta levando a deficiência absoluta da insulina. 

Muitas vezes ocorre por causa auto-imune como na Tireoidite de Hashimoto, doença de 

Addison e miastenia gravis. Nos adultos geralmente ocorre de forma lenta e progressiva 

(LADA – doença auto-imune latente em adultos).  

O Diabetes tipo 2 está diretamente relacionado com um déficit no carreamento da 

insulina. Geralmente administra-se insulina em pacientes tipo 2 para controlar a hiperglicemia 

e não a cetoacidose, pois raramente a cetoacidose ocorre e quando isto acontece é em 

decorrência de estresse ou infecção muito grave. 

Além da diabetes tipo 1 e 2 podemos destacar  a diabetes gestacional, que acomete as 

pacientes com níveis glicêmicos elevados na gravidez, e que geralmente após o período após 

o parto voltam ao normal, podendo voltar a aumentar com o decorrer dos anos. Outras causas 

do diabetes são: defeitos genéticos das células beta, resistência insulínica, doenças do 

pâncreas, endocrinopatias, por efeito colateral de medicamentos como os corticóides e 

determinadas síndromes genéticas. 

Assim como a Hipertensão, o Diabetes Mellitus tipo 2, na maioria dos casos tem curso 

silencioso e assintomático, se manifestando na forma de doença micro e macro vascular, 

acometendo principalmente os pacientes idosos e uma grande parcela de indivíduos com mais 

de 45 anos. Vem a ser o principal fator que contribui para a manutenção das taxas de 

morbimortalidade do Diabetes Mellitus a médio e longo prazo. 

Os sintomas mais comuns relacionados ao diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia 

e perda ponderal significativa, também conhecidos como os “4Ps”. Outros sintomas 



 

observados são: fraqueza muscular, fadiga, letargia, prurido cutâneo, prurido vulvar 

acompanhado de candidíase, balanopostite e infecções de repetição. Muitos casos são 

diagnosticados a partir de complicações que decorrem da neuropatia, retinopatia e doença 

cardiovascular aterosclerótica. 

Os exames utilizados no diagnóstico do diabetes mellitus são a glicemia de jejum, 

teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g) e glicemia causal. Os critérios estabelecidos para 

o diagnóstico preciso são os sintomas como poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal 

inexplicada, glicemia de jejum acima de 126mg/dl confirmada após realização de 2 exames, 

glicemia causal acima de 200mg/dl e nos casos do teste de tolerância à glicose se o valor da 

glicemia de 2 horas estiver acima de 200mg/dl. 

A informação e orientação feita pelo médico e equipe de saúde são importantes para os 

pacientes diabéticos compreenderem a importância de alcançar um controle adequado da 

doença. Desde 1977, a educação do paciente diabético tornou-se uma das ferramentas 

terapêuticas mais importantes para o manejo da doença, e conseguiu reduzir de forma 

significativa a mortalidade dos diabéticos. Com o advento da Estratégia de Saúde da Família 

essa orientação tornou-se primordial no tratamento do diabético enfatizando a importância do 

auto-cuidado para a melhoria da qualidade de vida do paciente e sua relação com a família e 

amigos. 

 

 

             RASTREAMENTO 

 

A metade da população que tem diabetes desconhece ser portadora desta patologia, 

pois ela ocorre de forma lenta e silenciosa e muitas vezes só é feito o diagnóstico quando 

surgem as complicações, daí a importância da realização do rastreamento nos pacientes 

acompanhados pela estratégia de saúde da família. 

As equipes devem ter como finalidade evitar as principais complicações como o 

infarto agudo do miocárdio, coronariopatias, acidente vascular cerebral, pé diabético, 

amputação por diabetes, retinopatia diabética e doença renal, além de atuar na prevenção e 

redução dos fatores de risco como: idade superior a 45 anos, sobrepeso (IMC>25), tabagismo, 

sedentarismo/obesidade, hipertensão arterial (PA>140x90mmHg ), índices de colesterol HDL 



 

acima de 35mg/dL e/ou triglicerídeos acima de 150mg/dL, antecedentes familiares (pai, mãe) 

de diabetes previamente detectados, diagnóstico prévio de ovários policísticos,história de 

macrossomia ou diabetes gestacional, doença cardiovasculares e cerebrovasculares ou 

vascular periférica. O agendamento de consultas deve ser feito regularmente a cada 2 meses, 

nos casos dos pacientes faltosos deve-se realizar busca ativa, os pacientes devem ser 

encaminhados aos especialistas quando necessário, os exames devem ser solicitados a fim de 

evitar as complicações. É importante que a equipe oriente o paciente para a promoção de 

hábitos saudáveis, alimentação adequada, administração da medicação nos horários prescritos 

(principalmente nos casos dos pacientes com déficit visual), incentivo à atividade física, 

abandono do tabagismo, evitar o uso de álcool. Deve-se destacar o cuidado com os pés com a 

realização do exame diário da região plantar, e indicar o uso de calçados confortáveis por 

causa dos traumas para prevenção do pé diabético e neuropatia diabética. 

O agendamento das consultas deve ser a cada seis meses nos pacientes controlados 

apenas com dieta, a cada três meses nos pacientes em uso de medicamentos e a cada dois 

meses nos pacientes que usam insulina. 

            Nos pacientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus é importante intensificar o 

cuidado para evitar complicações como doença coronariana, retinopatia diabética e a 

nefropatia, em função destes fatores os níveis pressóricos devem ser inferiores a 

130x80mmHg. 

 

         3.8  TRATAMENTO 

 

TABELA 10: Medicamentos utilizados no tratamento dos pacientes diabéticos 

FÁRMACO POSOLOGIA 
Metformina 500mg a 2.550g, fracionada 1 a 3 vezes ao dia nas refeições 
Sulfoniluréias  
Glibenclamida 
 
Glicazida 

2,5mg a 20mg, 1 a 2 vezes ao dia, nas refeições 
2,5mg a 20mg, 1 a 3 vezes ao dia, nas refeições 
40mg a 320mg, 1 a 2 vezes ao dia, nas refeições 

Insulina  

NPH 
10UI NPH ao deitar (ou 0,2 U/kg), aumento gradual de 2UI, 
reduzir em 4UI nos casos de hipoglicemia. Se necessário 
adicionar 1 a 2 injeções diárias. 



 

Regular Em casos de descompensação aguda ou em esquemas de 
injeções múltiplas. 

 

 

 METFORMINA 

 

Deve ser iniciada com uma dose baixa de até 500mg em dose única, podendo ser 

dividida a dose em duas tomadas diárias em decorrências de eventos gastrointestinais como 

diarréia, tenesmo e flatulência. Caso o paciente tolere bem a dose aumentar a dose 

gradativamente para 850 a 100mg/dia antes do café da manhã e jantar. 

A vantagem do uso da Metformina é que a droga não provoca hipoglicemia, tem a 

capacidade de reduzir os níveis de colesterol LDL e dos triglicerídeos, aumentar os níveis de 

colesterol HDL e levar a perda ponderal de 2 a 3 quilos, durante os 6 primeiros meses de 

tratamento. 

Nos pacientes com acidose lática e insuficiência renal (creatinina maior que 1,5mg/dL 

em homens e maior que 1,4mg/dl em mulheres) está contraindicado seu uso. 

Estudos recentes indicam que o uso da Metformina em pacientes grávidas, e em 

pacientes com possível elevação do ácido lático (insuficiência hepática, insuficiência 

cardíaca), pode ser feito com segurança, outro importante estudo indica que o uso da 

Metformina na insuficiência cardíaca congestiva reduz o risco de mortalidade. 

 

 SULFONILURÉIAS 

 

Quando associadas à Metformina podem reduzir eventos cardiovasculares. São contra-

indicadas para os pacientes diabéticos tipo 1, na gravidez, em casos de grandes cirurgias, 

infecções graves, estresse, traumas, reações adversas as sulfoniluréia ou sulfanidas, nos casos 

de hepatopatia, nefropatia devido ao risco de haver hipoglicemia severa, nos casos em que os 

pacientes apresentem acidose ou estado pré-acidótico e diminuição da função hepática ou 

renal. 

 



 

 

 

 INSULINA 

 

Geralmente não é prescrita por profissionais da estratégia saúde da família. 

É indicado o uso da insulina com uma dose de 10UI de insulina de ação intermediária 

(NPH) ao deitar junto com a metformina.  

Seus ajustes são realizados de acordo com as medidas de glicemia que podem ser 

realizados em casa pelo paciente, ou nas unidades de saúde, com fitas d para leitura visual ou 

com o medidor glicêmico apropriado que é o melhor método para o controle. 

 

 DIURÉTICOS 

 

O uso de diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida) é altamente indicado para diminuir 

os níveis tensionais e eventos cardiovasculares nos pacientes diabéticos.  

 

 

 INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA - ECA 

 

Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (Captopril, Enalapril) tem melhor 

ação no mecanismo de redução dos níveis pressólicos dos pacientes diabéticos dos que os 

inibidores de canal de cálcio, principalmente em relação a diminuição dos eventos 

cardiovasculares, e nos pacientes com albuminúria ou insuficiência renal,portanto para os 

pacientes diabéticos o uso dos inibidores da ECA associados aos diuréticos tiazídicos é a 

melhor associação na prevenção de doenças cardiovasculares. 

 

 

 



 

3.9 COMPLICAÇÕES                     

As complicações mais observadas pelas equipes de saúde da família são a 

hipoglicemia, a cegueira em decorrência da retinopatia diabética, a doença cardiovascular, a 

nefropatia diabética e o pé diabético. As amputações e as doenças cerebrovasculares também 

estão presentes. 

A hipoglicemia aparece quando os valores ficam abaixo de 60 a 70mg/dl. Os pacientes 

devem ser orientados para fatores que possam levar a este quadro como exercícios físicos 

intensos, muitas horas sem alimentação, uso excessivo de bebidas alcoólicas, erro na tomada 

das medicações, aplicação de insulina, cefaléia, confusão, sudorese, convulsão, taquicardia, 

tremores e coma. Pacientes diabéticos há muito tempo e/ou que tenham neuropatia diabética 

tem maior probabilidade de fazerem hipoglicemia. 

Ocorre geralmente em pacientes que fizeram uso de sulfoniluréias, repaglinida, 

natiglinida ou insulina, estes devem fazer uso de tabletes de glicose, balas e bombons quando 

apresentarem sintomas de hipoglicemia. Os pacientes com alto risco de hipoglicemia devem 

ter sempre em casa e no trabalho o glucagon e solicitar a família e aos amigos um esquema de 

tratamento nos casos da presença de hipoglicemia. 

A principal forma de cegueira que ocorre de modo irreversível e decorrente do 

diabetes é a retinopatia diabética, Os sintomas são quase inexistentes na fase inicial e quando 

aparecem é considerado como marcador precoce do início de complicações e do risco de 

comprometimento renal. O exame de mapeamento de retina é feito para diagnosticar, rastrear 

e monitorar a retinopatia. O exame de retinopatia digital é o padrão ouro para a acuidade 

diagnóstica. Na ESF os pacientes devem ser encaminhados anualmente ao oftalmologista para 

realização de fundoscopia e acompanhamento clínico.  

A doença cardiovascular é o agravo de maior morbidade que acomete aos pacientes 

diabéticos, as doenças isquêmicas cardiovasculares são mais freqüentes que nos indivíduos 

que não tem diabetes. 

As tres doenças cardiovasculares tem manifestações semelhantes nos pacientes 

diabéticos e nos pacientes não diabéticos. A angina de peito e o IAM ocorrem de forma 

atípica em função da neuropatia autonômica cardíaca do diabetes. A evolução pós IAM  nos 

diabéticos é pior dos que nos pacientes não diabéticos. 

As doenças cerebrovasculares podem ocorrer com os pacientes diabéticos na forma de 

ataques isquêmicos transitórios ou acidente vascular cerebral (AVC). 



 

A doença vascular periférica normalmente ocorre com a neuropatia levando ao 

paciente diabético a ter dores em membros inferiores e astenia. 

A nefropatia diabética é menos frequente que a retinopatia, porém é uma complicação 

mais grave. Aparece comumente após 5 anos da doença com o aumento dos níveis de 

albumina na urina, é denominada como microalbuminúria, para identificar os indivíduos com 

maior probabilidade de desenvolverem insuficiência renal deve-se solicitar pelo menos duas 

vezes no ano a microalbuminúria que é o melhor marcador para esta patologia. Deve ser 

dosada juntamente com a creatinina em todos os pacientes com diabetes tipo 2 pelo menos 2 

ou mais vezes, no período de 6 meses para a detecção da nefropatia incipiente ou nefropatia 

clínica. 

Ao seguir o escore de FRAMINGHAN consegue-se prevenir a doença cardiovascular 

e a doença renal crônica obedecendo aos critérios de controle da hipertensão arterial, controle 

das dislipidemias, uso de agentes antiplaquetários e controle do tabagismo. 

O pé diabético é uma das complicações mais graves que acometem aos pacientes 

diabéticos e ocorre devido às úlceras de pés e amputações de extremidades. 

A prevenção precoce com o exame diário dos pés realizados pelos pacientes e o uso de 

calçados adequados são importantes para evitar as neuropatias e vasculopatias. O uso do 

monofilamento de 10 é válido para detecção de neuropatias, deformidades nos pés como pé 

em martelo, dedos em garra, ou com problemas ósseos. A evidência de pele seca, calosidades 

e veias dilatadas indicam neuropatia, assim como a detecção da diminuição dos pulsos 

periféricos que pode ser facilmente feita pela palpação dos pulsos pedioso e tibial posterior. 

A doença periodontal é a complicação mais comum que acomete o paciente diabético, 

e ocorre em função da infecção da gengiva e dos tecidos que sustentam os dentes provocando 

dor, sangramento, edema e hiperemia nas gengivas, assim como halitose, amolecimento e 

perda dos dentes. 

O tratamento odontológico com antibioticoterapia, a retirada de tártaro e a higiene oral 

pelo menos 3 vezes ao dia com o auxílio do fio dental são muito importantes, além do 

controle glicêmico e acompanhamento constante com a equipe de saúde bucal para que não 

ocorra perda dentária e hemorragias gengivais. 

As estatísticas brasileiras apontam que o percentual estimado de incidência de diabetes 

e hipertensão na população adulta é de 22% para hipertensão e 8% para diabetes. 



 

A prevalência de Diabetes Mellitus no Brasil é de 7,6% na população brasileira entre 

30 - 69 anos, atingindo cifras próximas de 20% na população acima dos 70 anos (ZAITUNE 

et al., 2006).   

 

 

 

 

 

 IMUNIZAÇÃO 

 

Aos pacientes diabéticos é recomendada a vacinação de influenza e pneumonia 

bacteriana por pneumococos de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da 

Saúde. 

Estas vacinas são usadas como prevenção em decorrência da alta morbidade e 

mortalidade em pacientes idosos. 

A vacina pneumococcica reduz na maioria das vezes a taxa de mortalidade em até 

50%, deve ser administrada a partir dos 6 meses de idade e nos portadores adultos de diabetes 

anualmente,assim como nos pacientes com síndrome nefrótica, doença renal crônica, 

pacientes imunocomprometidos e em pacientes pós transplantados. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4   PROGRAMA HIPERDIA 

 

O Programa HiperDia foi criado pelo Ministério da Saúde em 5 de março de 2002, a 

partir da Portaria GM nº 371 e SPS nº 02, frente à necessidade de monitoramento em nível 

nacional do Programa de Assistência Farmacêutica à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 

Mellitus. Está baseado no processo de cadastramento dos pacientes hipertensos e diabéticos 

de acordo com os respectivos “Termos de Adesão ao Programa de Assistência Farmacêutica”, 

e com o envio das informações para os Municípios e às equipes da Estratégia de Saúde da 

Família, através do Ministério da Saúde, e dos medicamentos padronizados para o 

atendimento dos pacientes cadastrados de forma regular e sistemática. 

O sistema informatizado permite cadastrar e acompanhar os portadores de hipertensão 

arterial e/ou diabetes mellitus, captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde, gerando informações para os gerentes locais, gestores das secretarias 

municipais, estaduais e Ministério da Saúde. O sistema de cadastramento e acompanhamento 

dos portadores, Sistema HiperDia, é uma ferramenta útil para os profissionais da rede básica e 

para os gestores do SUS no enfrentamento destas doenças (DATASUS). 

   Este sistema é obrigatório apenas para os municípios que aderiram ao Programa de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. 

O instrumentos de coleta de dados do HiperDia são as fichas de cadastramento e 

acompanhamento utilizadas para todos os usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

,com diagnóstico confirmado, que iniciem o tratamento na Unidade Básica de Saúde (UBS). 

 

 

 

FIGURA 3 : Ficha de cadastramento do HiperDia  



 

 

Fonte: WWW.hiperdiadatasus.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Ficha de acompanhamento do HiperDia 



 

 

Fonte: WWW.hiperdiadatasus.gov.br 

Considerando-se que a renda da maioria da população atendida no serviço público é 

baixa, a obtenção gratuita é frequentemente a única alternativa de acesso ao medicamento. 

Nesse contexto, o sistema público de saúde, e em particular a Estratégia de Saúde da Família, 

desenvolvem ações que visam acompanhar de forma sistemática os indivíduos com essas 

morbidades promovendo o cuidado integral. 

Além do cadastro, o sistema permite o acompanhamento, a garantia do recebimento 

dos medicamentos prescritos, e em médio prazo, poderá definir o perfil epidemiológico desta 

população, e consequentemente o desencadeamento de estratégias de saúde pública que 

levarão à modificação do quadro atual, à melhoria da qualidade de vida e à redução do custo 

social. 

Em 2008 o Ministério da Saúde realizou através de entrevistas telefônicas realizadas 

pelo VIGITEL – Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco e Proteção de Doenças 

Crônicas não Transmissíveis um estudo em que foram avaliados pacientes na faixa etária 

maior ou igual a 18 anos e verificou-se que o percentual de pessoas que auto-referenciavam 

como portadores de diabetes, para o conjunto de outros municípios, foi de 5,2%, e a  

hipertensão, foi de 23,1%, isto está relacionado ao acesso aos serviços e marcações de 

consultas. 



 

Através desses dados estima-se que no Brasil há 7.800.000 adultos com diabetes e 

33.000.000 de adultos com hipertensão, diagnosticados. Esses dados servem como parâmetros 

para o cálculo de prevalência em cada unidade da federação. Em relação à multiplicidade do 

registro, o registro com entrada única do portador permite sua identificação, e o vincula à 

equipe cuidadora, que poderá registrar múltiplos dados iniciais e subsequentes, gerando 

informações do desempenho e dos resultados clínicos. 

O processo de registro de informações é realizado pelo SIS-HiperDia para atender essa 

necessidade. O SIS-HiperDia é um sistema informatizado que permite cadastrar para 

acompanhar os portadores de Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus captados e 

vinculados às unidades de saúde ou equipes de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde 

(SUS), gerando informações para profissionais e gestores das secretarias municipais, 

estaduais e Ministério da Saúde. 

Os objetivos do Programa HiperDia são: 

 Possibilitar a Gestão do Cuidado, com a vinculação do portador à unidade básica 

ou equipe de saúde através do cadastro e atendimento desses portadores de 

Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial; 

 Monitorar de forma contínua a qualidade da assistência clínica, o controle desses 

agravos e seus fatores de risco na população assistida; 

 Fornecer informações gerenciais que permitam subsidiar os gestores públicos para 

tomadas de decisões para adoção de estratégias de intervenção gerais ou pontuais, 

como estimar acesso aos serviços, planejar demanda para referenciamentos, 

estimativas de uso de materiais, necessidade de recursos humanos e capacitações; 

 Fornecer informações que subsidiem a gerência e gestão da Assistência 

Farmacêutica; 

 Instrumentalizar a Vigilância à Saúde, fornecendo informações que permitam 

conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, 

seus fatores de risco e suas complicações; 

 Possibilitar o Controle Social através de informações que permitam analisar 

acesso, cobertura e qualidade da atenção. 

 

 



 

 

      ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

O Ministério da Saúde adotou como padrão de tratamento da Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus, o uso de medicamentos essenciais preconizados pela Organização Mundial 

de Saúde, referendados pelo Comitê Técnico do Plano de Reorganização da Atenção a 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Estes estarão disponíveis em toda a rede pública 

do SUS, em todas as unidades básicas de saúde e nas farmácias populares conveniadas com o 

Ministério da Saúde para dispensação. 

Para o tratamento da hipertensão arterial e diabetes mellitus foram estabelecidos os 

medicamentos Captoril comprimidos – 25mg, Hidroclorotiazida comprimidos – 25mg, e 

Propanolol comprimidos – 40mg. Para o tratamento do Diabetes Mellitus os hipoglicemiantes 

orais: Glibenclamida comprimidos – 5mg, Metformina comprimidos – 850mg e Insulina NPH 

- 100 disponibilizados na rede sistematicamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

IMPLEMENTAÇAO DO PROGRAMA HIPERDIA NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE 

CAXIAS 

 

O Município de Duque de Caxias está localizado na Baixada Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro. Com aproximadamente um milhão de habitantes tem Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,753 , o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do Estado 



 

do Rio de Janeiro e o 15º PIB do Brasil em função dos principais segmentos do município: 

químico, petroquímico, metalúrgico, gás, plástico, mobiliário, têxtil, vestuário, e ainda o 

maior parque industrial do Rio de Janeiro e a segunda maior refinaria do Brasil, a REDUC. 

Isto é explicado por Duque de Caxias ter uma posição privilegiada e estar localizado próximo 

das principais rodovias brasileiras: Linha Vermelha, Linha Amarela, Rodovia Presidente 

Dutra, Rodovia Washington Luis, Avenida Brasil, além da proximidade com o Aeroporto 

Internacional Tom Jobim e estar distante apenas 17 km do centro do Rio. 

É dividido em quatro distritos, sendo o primeiro distrito o que concentra a maior parte 

da população e oferta de serviços de saúde.  

FIGURA 5 – Mapa do Estado do Rio de Janeiro – Município de Duque de Caxias 

  
Fonte: Google 

 

No Município de Duque de Caxias atualmente estão cadastrados e são acompanhados 

25.643 pacientes hipertensos e 5.621 diabéticos. O Programa HiperDia foi iniciado em 2002 

na USF Jardim Gramacho. O total de pacientes cadastrados e acompanhados desde a 

implantação corresponde a 1882, sendo 1534 hipertensos e 348 diabéticos, distribuídos entre 

04 (quatro) equipes multidisciplinares. 

 

 

 



 

TABELA 1: Distribuição dos pacientes cadastrados no HiperDia 

Equipes Pacientes Cadastros e Acompanhados 
Equipe 1 450 hipertensos e 102 diabéticos 
Equipe 2 305 hipertensos e 68 diabéticos 
Equipe 3 416 hipertensos e 82 diabéticos 
Equipe 5 363 hipertensos e 96 diabéticos 

 

Considerando-se que a maioria da população atendida no serviço público possui renda 

familiar baixa, a obtenção gratuita é frequentemente a única alternativa de acesso ao 

medicamento. Nesse contexto, o sistema público de saúde, e em particular a Estratégia de 

Saúde da Família, desenvolve ações que visam acompanhar de forma sistemática os 

indivíduos com essas morbidades e promover o cuidado integral, incluindo o acesso aos 

medicamentos essenciais.  

       A rede de saúde do Município de Duque de Caxias tem em sua composição 72 Equipes 

de Saúde da Família distribuídas em 39 Unidades de Saúde da Família, um Centro Ampliado 

e Avançado de Saúde da Família, seis Unidades Básicas de Saúde, tres Hospitais (uma 

estadual e dois municipais), uma maternidade, dois CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas), um Centro Municipal de Saúde, tres UPA (Unidade de Pronto Atendimento), 

um PAM (Posto de Atendimento Médico)– 404, e dois CASF (Centro Apoio ao Saúde da 

Família). 

A Coordenadoria de Atenção Básica do Município tem parceria com o PROESP 

(Programa de Apoio à Educação Especial), PRÓ-SAÚDE (Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde), Secretaria Estadual de Saúde e Ministério 

de Saúde.  

As atividades educativas são realizadas no Centro Ampliado e Avançado de Saúde da Família 

pelos alunos de graduação de Medicina, Enfermagem e Odontologia da Universidade Grande 

Rio (UNIGRANRIO).  

 
 
 
 
 
 
 
 
        



 

FIGURA 6: Distribuição das Equipes de Saúde da Família no Município de Duque de       

Caxias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: SMS de Duque de Caxias 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

5  PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O Programa de Saúde da Família se estabeleceu como modelo primordial para a 

reorientação do modelo assistencial e reorganização da atenção básica atuando na estruturação 

dos sistemas locais de saúde com efetiva atuação nos princípios do SUS, imprimindo uma 



 

nova dinâmica de atuação nas Unidades Básicas. Obedece aos princípios da 

UNIVERSALIDADE onde todos os indivíduos têm direito ao acesso aos serviços de saúde, 

EQUIDADE e INTEGRALIDADE.  

Estes ideais foram amplamente enfatizados em Alma Ata (1978), onde foram 

discutidas ações relacionadas à mudança no paradigma ao afirmar que a saúde não é a 

ausência da doença e sim o bem estar físico e mental do indivíduo. Assim sendo  a Atenção 

Básica passa a atuar na prevenção, promoção de saúde e cuidados, visto que suas estratégias 

são baseadas no diagnóstico situacional, estudos epidemiológicos e pela atenção integral ao 

indivíduo. 

            O Programa foi implantado a partir de 1994, no nordeste do Brasil onde as condições 

de saúde eram mais precárias, com a finalidade de aumentar as ações de atenção básica nos 

municípios. Tem como premissa a reorganização dos serviços e a criação de novas práticas 

através de uma equipe multiprofissional que visa a prevenção e promoção da saúde. 

O Programa de Saúde da Família foi criado em função dos graves problemas que 

ocorriam na saúde pública o que fez o Ministério da Saúde a promover a criação de um 

modelo de prática da assistência que substituía o modelo tradicional que era voltado apenas 

para a cura do paciente, esquecendo da parte biopsicossocial. Foi criado um novo modelo 

mais voltado para a humanização e o conhecimento real das condições clínicas da população 

atendida e estimulado seu crescimento o que pode ser verificado com o aumento de 70% do 

número de equipes no Brasil. 

Está vinculado às políticas de saúde que permitem corrobar a Atenção Básica no 

campo de atuação do SUS. Baseia-se na adscrição da clientela, e proporciona o vínculo da 

população com as equipes fortalecendo a ligação entre o usuário e os profissionais de saúde. 

Sua importância está diretamente relacionada a ações do Ministério da Saúde, principalmente 

após a inclusão do programa no Plano Plurianual-Avança Brasil que previa que no ano de 

2002 haveria em torno de 20 mil equipes o que significaria a cobertura da metade da 

população do Brasil (Ministério da Saúde). 

A prioridade passa a ser a prevenção das doenças e a promoção de saúde, o que é feito 

por cada equipe responsável por realizar a cobertura de uma área que corresponde ao conjunto 

de microáreas – territórios onde habitam em média de 400 a 750 pessoas. Correspondente a 

atuação de 1 Agente Comunitário de Saúde onde o número máximo de pessoas atendidas é de 

até 4.000 pessoas ou 1.000 famílias. A equipe é composta por um médico, um odontólogo, um 



 

enfermeiro, 1 a 2 auxiliares de enfermagem, 1 auxiliar de consultório dentário e 6 agentes 

comunitários de saúde com um vínculo de 40 horas semanais. 

Em média, para cada 2 a 3 Equipes de Saúde da Família existe uma equipe de Saúde 

Bucal (ESB). 

            As consultas são agendadas e as informações geradas pelos atendimentos vão para o 

banco de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) que permite o registro 

das atividades e cuidados realizados pela equipe permitindo a análise destas atividades. 

(Brasil, 2003). 

            O SIAB é o sistema obrigatório para os municípios que, enquanto reorganização da 

Atenção Básica, optaram pela estratégia do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 

PACS e pelo Programa de Saúde da Família – PSF. É um sistema de informação voltado às 

equipes de PACS ou de PSF e tem um caráter gerencial, devendo ser implantado apenas nas 

unidades que possuam equipes de saúde da família e/ou do PACS. Os instrumentos de coleta 

de dados do SIAB são: 

 . Ficha A (Cadastro da família). Este instrumento deve ser preenchido para as famílias de 

cada micro-área (cada micro-área é de responsabilidade de um ACS).  

 O preenchimento deve ocorrer no início da implantação das equipes, com a finalidade de 

fazer o diagnóstico da situação de vida e saúde da população adscrita ao território da equipe. 

As fichas A e sua atualização deverão ser digitadas no aplicativo SIAB; 

. Ficha B (Hanseníase, Diabéticos, Hipertensos, Gestantes e Tuberculose). As fichas B são 

utilizadas para acompanhamento domiciliar dos grupos prioritários para monitoramento, só 

devendo ser abertas para os casos confirmados. Os dados destas fichas deverão ser atualizados 

a cada visita mensal do ACS. Estas fichas também deverão ser guardadas no prontuário da 

família; 

. Ficha C (Cópia da caderneta de vacinação). Deve ser anexada ao prontuário da família. 

. Ficha D. É a ficha de registro das atividades de cada profissional e de marcadores para a 

situação de saúde. As fichas D do médico, dos enfermeiros e dos auxiliares de cada equipe 

devem ser consolidadas no final de cada mês juntamente com a odontologia, em seguida 

digitadas no SIAB- Relatório PMA2 e no SIASUS. As fichas D de cada agente são 

consolidadas no final do mês e o resultado digitado no SIAB- Relatório SSA2 e no SIASUS. 



 

  Articulação com outros níveis assistenciais é essencial para o fluxo de referência e contra-

referência onde uma efetiva articulação entre os níveis assistenciais comportará uma 

continuidade em todo processo de maneira que seja reconhecido como tal pelos usuários. Para 

assegurar a continuidade no processo assistencial são necessários: 

   . Consenso clínico sobre as patologias e os processos que possam ser solucionados nos 

serviços da rede básica; 

  .  Utilização pelos profissionais de saúde das referências e contar-referências estabelecidas; 

 .  Acordos entre os profissionais sobre a informação clínica necessária, desde a rede básica 

até a atenção especializada de maneira recíproca, para que ocorra um suporte eficaz e 

continuidade ao processo terapêutico; 

 . Ações e rotinas administrativas adequadas que evitem deslocamentos desnecessários dos 

pacientes referenciados ao nível hospitalar ou à outras unidades da rede; 

. Integração com outros setores no sentido de atuar nos condicionantes determinantes do 

processo saúde x doença. 

Em meados da década de 70 começam os debates sobre as práticas de atendimento em 

saúde baseadas em um modelo curativista e hospitalocêntrico que gerava um aumento nos 

custos relacionados à saúde pública, pois eram solicitados exames sem indicação, prescrições 

indevidas e procedimentos desnecessários aos pacientes. 

A partir de 1996 o PSF passa a ser chamado de Estratégia Saúde da Família, em 

substituição do termo programa, pois sua finalidade é a reorganização dos níveis de atenção 

primária e organização da Atenção Básica. (Brasil, 1996). 

O desenvolvimento de diversas ações e a presença da equipe multiprofissional é 

essencial no sentido de promover estratégias prioritárias aos grupos de maior risco, de acordo 

com a determinação da Norma Operacional de Assistência à Saúde. (NOAS). 

            O Ministério da Saúde, consolidando as idéias da reforma sanitária, cria em 1994 o 

Programa de Saúde da Família como objetivo reorganizar as práticas assistenciais a partir da 

Atenção Básica, em substituição ao modelo tradicional, voltado para a cura das doenças 

(PAIVA, 2006). 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, que abrangem a 

promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde no âmbito individual e coletivo. 



 

Os principais desafios para a promoção da saúde são a tradução das informações 

geradas a partir do conhecimento científico em ações que possam efetivamente promover 

transformações sociais, ambientais e de condutas “não saudáveis” aos indivíduos.§ 

Através de sua estratégia, mudou o significado da Atenção Básica proporcionando a 

acessibilidade da população aos serviços de saúde, além da efetiva cobertura, qualidade e 

humanização da prestação de ações e serviços. 

O Programa de Saúde da Família contribui efetivamente para prestar na unidade de 

saúde e no domicílio do usuário, assistência integral e contínua de boa qualidade às 

necessidades de saúde da população adscrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O SUS foi criado para assegurar o direito constitucional à saúde através de uma rede 

regionalizada e hierarquizada. 

A publicação da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS 01/2001) foi 

relevante para o processo de implantação do Sistema Único de Saúde com o princípio de 

regionalização prevista na Lei Orgânica da Saúde. 

Os 3 grupos de ações prioritárias pela NOAS-SUS 01/2001 foram:  Elaboração do 

Plano Diretor de Regionalização, Atualização para os processos de habilitação dos estados e 

municípios,e fortalecer a capacidade de gestão pelo SUS como política pública nacional e 

constitucional. 



 

A saúde é um direito do cidadão e as ações devem ser oferecidas de acordo com a 

complexidade de cada caso. De acordo com o SUS cada pessoa é um ser indivisível e deve ser 

atendida com uma visão integral (PEREIRA et al., 2003). 

Com a criação do SUS o Brasil garante a saúde como direito constitucional permitindo 

que a política pública consolide seu espaço dentro deste sistema. 

Um dos principais desafios do SUS é o desenvolvimento de mecanismos que  

promovam seu aperfeiçoamento,melhoria das ações relacionadas a vigilância à saúde, 

promoção e atenção integral para toda a população. 

Em função disto o SUS tem realizado intenso esforço para a descentralização 

administrativa e financiamento na gestão estadual e municipal, além de definir maiores 

atribuições à vigilância em saúde e consolidar as ações da epidemiologia relacionadas aos 

serviços em saúde. 

            Em suas três esferas de gestão o Sistema Único de Saúde vem investindo na 

construção de uma política de saúde pública voltada para a saúde integral envolvendo a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde é responsável por determinar ações que 

levem a melhoria da qualidade de vida, redução da vulnerabilidade e riscos à saúde que 

tenham relação com fatores determinantes e condicionantes, como a educação, condições de 

trabalho, lazer, o ambiente, a cultura e serviços essenciais. (BRASIL, 2006) 

O Ministério da Saúde defendeu a Agenda de Compromisso pela Saúde que agrega em três 

eixos 

“O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde 

(SUS), O Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de 

Gestão. Destaca-se aqui o Pacto pela Vida que 

constitui um conjunto de compromissos 

sanitários que deverão se tornar prioridades 

inequívocas dos três entes federativos, com 

definição das responsabilidades de cada um” 

(BRASIL, 2006). 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  METÓDOS E PROCEDIMENTOS 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

        Trata-se do estudo descritivo transversal de uma série de casos gerados pelo 

acompanhamento dos pacientes da USF Jardim Gramacho, no Município de Duque de Caxias, 

onde nos propomos a buscar o perfil assistencial, considerando as ações propostas pelo 

Programa HIPERDIA do Ministério da Saúde.  

Foi feita uma análise quantitativa a partir dos prontuários separados por conveniência 

pelos agentes comunitários de saúde (ACS) de 200 pacientes, proporcional ao número de 

pacientes hipertensos e/ou diabéticos cadastrados e acompanhados nesta USF no período de 

de 2009 a  2011, que somaram 1882 pacientes.  



 

A pesquisa quantitativa busca revelar a amplitude do problema, através de explicações 

da produção de indicadores de medida confiáveis que permitam comparar, determinar, 

priorizar, fazer escolhas e avaliar. 

6.2  CENÁRIO E POPULAÇÃO DA PESQUISA 

   O cenário da pesquisa é a USF Jardim Gramacho localizada no 1º distrito do Município de 

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

           A população da pesquisa foi a de 1882 pacientes da USF Jardim Gramacho, no 

Município de Duque de Caxias, hipertensos e/ou diabéticos cadastrados e acompanhados 

nesta USF pelas 4 equipes do Programa HIPERDIA, representados por uma amostra aleatória 

de 200 pacientes. 

      A USF Jardim Gramacho possui 4 equipes completas multidisciplinares da ESF, um 

Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), e o Pólo de Hanseníase. Desde 2005 tem 

parceria com a Universidade Grande Rio permitindo a inserção de alunos de medicina, 

odontologia e enfermagem na Estratégia de Saúde da Família. 

O Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus é realizado pelas 4 equipes 

que através da busca ativa, consultas agendadas, solicitação de exames, dispensação de 

medicamentos e orientação quanto aos fatores de risco seguem os preceitos da Atenção 

Básica. 

           O bairro de Jardim Gramacho está localizado no primeiro distrito do município de 

Duque de Caxias onde se situa o maior aterro sanitário da América Latina. Por dia são 

recolhidas 6500 toneladas de lixo que é deposto, compactado e coberto com argila para que 

não ocorram incêndios e proliferação de vetores. É a principal unidade onde se deposita o lixo 

urbano vindo da cidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti e 

Queimados. Segundo reportagem publicada pela Agência Brasil “Jardim Gramacho possui 20 

mil habitantes e bolsões de miséria- 50% da população sobrevive da reciclagem. Sem 

saneamento básico, as pessoas moram em barracos de madeira e papelão em palafitas” 

(Mattedi, José Carlos). 

           Desde 2007 o governo carioca afirma que irá desativar o aterro que encontra-se 

saturado. Em fevereiro de 2011 o prefeito de Duque de Caxias, o secretário estadual de Meio 

Ambiente, o secretário municipal de meio ambiente e representante da Comlurb se reuniram e 

anunciaram que o aterro será desativado em dezembro deste ano após 35 anos de operação. 



 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Mapa de Jardim Gramacho 

 

 
Fonte: Google 

 Existe grande preocupação com a desativação do aterro sanitário onde trabalham cerca de 

5000 catadores de lixo. Segundo a prefeitura com o fechamento do aterro os catadores serão 

capacitados para outras funções e receberão uma bolsa de seguro desemprego. 

 Em 2009 foi formada uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e a USF Jardim 

Gramacho para a erradicação do trabalho infantil no aterro sanitário. As crianças agora 

estudam no Ciep, porém algumas ainda são vistas no entorno do aterro ou nas cooperativas 

que estão situadas próximas ao lixão. 

 

    6.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 



 

A estratégia de coleta de dados foi feita a partir da análise dos prontuários de família 

de 200 pacientes cadastrados e acompanhados na USF Jardim Gramacho distribuídos pelas 4 

equipes. Foram analisados 50 prontuários de família de cada equipe, e selecionado um único 

indivíduo em cada família. 

O projeto foi submetido à Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, à 

Coordenadoria de Atenção Básica e as 4 equipes da USF Jardim Gramacho.  

 

 

       6.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de 

Sá, e todos os participantes serão convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7  RESULTADOS E  DISCUSSÃO 

 

            Os resultados deste estudo foram obtidos através da análise quantitativa realizada a 

partir de uma amostragem com 200 pacientes, proporcional ao número de pacientes 

hipertensos e/ou diabéticos cadastrados e acompanhados na USF Jardim Gramacho, 

considerando: a cobertura da população pela Estratégia Saúde da Família e a assistência à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, conforme informações do HiperDia. 



 

  

 

TABELA 11: Distribuição de Prontuários Analisados na USF Jardim Gramacho 
  

PACIENTES CADATRADOS NO 
HIPERDIA FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

Total paciente 1882 100% 
Pacientes pesquisados 200 10,6% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Os dados foram coletados dos prontuários das famílias com base na ficha do programa 

HiperDia.  As seguintes variáveis de interesse para o estudo foram utilizadas: sexo, idade, 

exames complementares, co-morbidades, fatores de risco, número de consultas realizadas, 

internações e óbitos. 

 

 

TABELA 12: Distribuição de Pacientes Hipertensos e Diabéticos nos Prontuários Analisados 
na USF Jardim Gramacho 
 

PACIENTES CADATRADOS NO 
HIPERDIA FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

Hipertensão Arterial 129 64,5% 
Diabetes Mellitus 35 17,5% 
Hipertensão e Diabetes 36 18% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Na USF Jardim Gramacho a prevalência dos pacientes com Hipertensão Arterial é maior que 

a dos pacientes diabéticos corrobando os dados da literatura que apontam que a hipertensão 

representa a mais frequente doença cardiovascular.   A prevalência da hipertensão arterial em 

relação ao diabetes mellitus nos pacientes cadastrados e acompanhados foi verificada na 

totalidade da amostra. 

A Hipertensão Arterial é o maior fator de risco para o programa HiperDia nos 

prontuários analisados, seguido dos antecedentes familiares cardiovasculares, confirmando a 

prevalência da patologia como a doença cardiovascular mais freqüente.           

 

 
 



 

 
TABELA 13: Distribuição por Sexos nos Prontuários Analisados na USF Jardim Gramacho 
  

PACIENTES CADATRADOS NO 
HIPERDIA FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

 Feminino 136 68% 
 Masculino  64 32% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 
 

Na USF Jardim Gramacho, o perfil epidemiológico dos pacientes com Diabetes 

Mellitus e Hipertensão Arterial caracterizou-se pelo predomínio do sexo feminino (n=168) em 

relação ao sexo masculino (n=32). Isto pode ser explicado pelo fato das mulheres procurarem 

mais as unidades de saúde em relação aos homens, pela população masculina ser subestimada 

e pelo horário de funcionamento do posto 

 
TABELA 14: Percentual das Idades dos Pacientes com HAS e DM nos Prontuários 
Analisados na USF Jardim Gramacho 

IDADE DOS PACIENTES CADATRADOS NO 
HIPERDIA FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

0 a 14 _ 0,0% 
15 a 19 _ 0,0% 
20 a 24 _ 0,0% 
25 a 29 3 1,5% 
30 a 34 2 1,0% 
35 a 39 4 2,0% 
40 a 44 9 4,5% 
45 a 49 18 9,0% 
50 a 54 29 14,5% 
55 a 59 25 12,5% 
60 a 64 29 14,5% 
65 a 69 27 13,5% 
70 a 74 14 7,0% 
75 a 79 25 12,5% 

Acima de 80 15 7,5% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 
 

 

     Dentre os pacientes acompanhados e cadastrados apenas 18% apresentavam idade abaixo 

de 50 anos, dados semelhantes encontrados por Miranzi et al, o que refere a proporção  que 

apresentam doenças crônicas. 

 



 

 
 
 
 
 
TABELA 15: Distribuição do Preenchimento de Dados Clínicos dos Pacientes nos 
Prontuários Analisados na USF Jardim Gramacho 
 

DADOS CLÍNICOS DOS 
PACIENTES FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

Pressão Arterial Sistólica 129 64,5% 
Pressão Arterial Diastólica 129 64,5% 
Cintura (cm) 110 55,0% 
Peso (kg) 112 56,0% 
Altura (cm) 79 39,5% 
Glicemia Capilar 15 7,5% 
Glicemia Capilar em Jejum 01 0,5% 
Glicemia Capilar Pós Prandial _ 0,0% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 
 

Os dados apresentados indicam a presença de falha no preenchimento dos dados 

clínicos dos pacientes com várias solicitações de aferição de PA, cintura, peso, altura, 

glicemia capilar em jejum e pós prandial não aferidas e/ou descritas em relação ao total de 

prontuários analisados, de exames preconizados pelo Ministério da Saúde em relação ao 

Hiperdia 

 
 
 
TABELA 16: Distribuição dos Dados em Relação aos Fatores de Risco para Doença 
Cardiovascular dos Pacientes Hipertensos e Diabéticos nos Prontuários Analisados na USF 
Jardim Gramacho 
 

FATORES DE RISCO E DOENÇAS 
CONCOMITANTES FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

Antecedentes Familiares e Cardiovasculares 59 29,5% 
Diabetes Tipo 1 12 6,0% 
Diabetes Tipo 2 23 11,5% 
Tabagismo 35 17,5% 
Sedentarismo 54 27% 
Sobrepeso/Obesidade 48 24% 
Hipertensão Arterial 121 60,5% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 
 



 

A hipertensão arterial representa um agravo de natureza multifatorial. É considerada 

como principal fator de risco para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes e 

nefropatias. 

 

 
 
 
TABELA 17: Distribuição das Complicações dos Pacientes Hipertensos e Diabéticos nos 
Prontuários Analisados na USF Jardim Gramacho 
 

PRESENÇA DE 
COMPLICAÇÕES NÃO SIM PERCENTUAL 

Infarto Agudo do Miocárdio _ 08 4,0% 
Outras coronariopatias _ 03 1,5% 
AVC _ 19 7,0% 
Pé diabético _ _ 0,0% 
Amputação por diabetes _ _ 0,0% 
Doença Renal _ 07 3,5% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

As complicações mais encontradas são as cardiovasculares, cerebrovasculares e 

insuficiência renal. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a complicação mais observada 

nos pacientes cadastrados, em seguida aparecem às doenças cerebrovasculares (AVC). 

 Provavelmente ocorre uma falha na comunicação quando o paciente é encaminhado 

ou ocorre uma deficiência na retroalimentação. 

 
 
 
 
 
 
TABELA 18: Distribuição dos Dados da Ficha Hiperdia em Relação ao Tratamento dos 
Pacientes Hipertensos e Diabéticos nos Prontuários Analisados na USF Jardim Gramacho 
 

TIPO FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 
Hidroclorotiazida 25 mg 68 34,0% 
Propanolol 40 mg 46 23,0% 
Captopril 25 mg 83 41,5% 
Glibenclamida 5 mg 29 14,5% 
Metformina 850mg 34 17,0% 
Insulina 02 1,0% 
Outros        Sim ( x )     Não (  ) 18 9,0% 



 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
 
 
             
                        Em relação ao tratamento da hipertensão arterial e diabetes mellitus, os 

pacientes hipertensos e diabéticos acompanhados são medicados de acordo com os protocolos 

preconizados pelo Ministério da Saúde. 

As medicações mais utilizadas são as preconizadas pelo Ministério da Saúde, como os 

Inibidores da Eca, as Tiazídas, a Metformina e as Sulfoniluréias. 

 
 
 
 
TABELA 19: Distribuição dos Exames Realizados pelos Pacientes Hipertensos e Diabéticos 
Cadastrados no Hiperdia em Relação aos Fatores de Risco nos Prontuários Analisados na 
USF Jardim Gramacho 
 
 

EXAMES REALIZADOS          FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 
              Bioquímica 124  62,0% 

Microalbuminúria 00 0 % 
              Fundoscopia 00 0% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011  
  

    Os exames complementares são pouco utilizados como ferramenta para prevenção da 

Hipertensão e Diabetes e demonstram a pouca utilização dos dados fornecidos pelo programa 

interferindo na avaliação, e no impacto das ações. 

 

 

 

 

TABELA 20: Distribuição de Pacientes Hipertensos e Diabéticos Cadastrados no Hiperdia no 

Município de Duque De Caxias 

 

PATOLOGIAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOT
AL 

       HAS 2458 1897 1703 338 295 2808 233 9729 
       DM TIPO 1 25 28 35 26 01 11 4 130 

       DM TIPO 2 111 125 164 57 67 94 12 630 



 

       HAS + DM 622 731 928 255 161 673 124 3494 

 Fonte: DATASUS 

           

            Os dados acima indicam uma irregularidade no cadastramento dos pacientes 

hipertensos e diabéticos do município de Duque de Caxias. 

 

 

TABELA 21: Internações por Hipertensão e Diabetes no Município de Duque de Caxias 

          ANOS                  2004         2005 2006 200
7 

200
8 

200
9 

 201
0 

TOT
AL 

    INTERNAÇÕES        2458 1897 1703 338 295 28  233 9729 
Fonte: DATASUS 

 

           Os dados dos números de internações são os mesmos dos hipertensos cadastrados no 

HiperDia confirmando o forte indício na irregularidade de envio de dados ao DATASUS. 

 

Atenção!!!! Separar as tabelas uma para internação e outra para óbitos 

TABELA 22: Distribuição do Número de Internações e Óbitos por IAM, AVC, IRC, CDM e 

HAS na USF Jardim Gramacho 



 

Fonte: Prontuários da USF Jardim Gramacho 
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IMA 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
0 

 
1 

 

AVC 0 1 0 0 0 1 2 1 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  

IRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

CDM 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

HAS 6 4 5 9 11 14 7 9 13 10 7 6 9 15 17 8 12 15 13 9 7 12 17 22  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 



 

         Os dados fornecidos pelo programa são pouco utilizados, influenciando na 

avaliação do impacto das ações, o que demonstra uma insuficiente qualificação da equipe 

multiprofissional e a ausência de estudos epidemiológicos para análise. 

      Provavelmente ocorre uma falha na comunicação quando o paciente é 

encaminhado ou ocorre uma deficiência na retroalimentação. 

     As informações que deixam de ser fornecidas em função do preenchimento 

incorreto da ficha de cadastramento, a não realização dos exames complementares, os 

encaminhamentos que deixam de ser feitos para os especialistas, interferem diretamente em 

uma melhor taxa de controle dos pacientes hipertensos e diabéticos nesta amostra e revela 

uma maior preocupação quanto à prevenção de complicações devido à doença base 

            

 

8  CONCLUSÃO 

 

Espero que estes resultados contribuam para a melhoria da aplicabilidade do Programa 

de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus pelos profissionais que atuam na Estratégia Saúde 

da Família. As importantes considerações quanto à transição epidemiológica, envelhecimento 

da população, prevalência da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, e os fatores que 

contribuem para o aumento de doenças cardiovasculares mostram a relevância da utilização 

do HiperDia como instrumento para a Vigilância em Saúde. 

        O envio de dados coletados dos prontuários das equipes de saúde da família ao 

Ministério da Saúde permite conhecer o perfil epidemiológico sobre os fatores de risco 

associados à hipertensão e diabetes, e comorbidades proporcionando a diminuição na 

morbimortalidade causada por essas patologias. 

A USF de Jardim Gramacho tem um número significativo (n=1882) de pacientes 

hipertensos e diabéticos cadastrados no HIPERDIA que comparecem em média a 1,3 

consultas/ano. Este número encontra-se abaixo do que é preconizado pelo Ministério da 

Saúde,  

    Os resultados deste estudo mostram a necessidade de reflexão por parte de todos os 

envolvidos na Estratégia Saúde da Família, gestores municipais, profissionais de saúde e os 

pacientes acompanhados, com o objetivo de promover ações direcionadas ao HiperDia e sua 



 

total cobertura. Portanto, é evidente a necessidade de uma discussão abrangente, sobre a 

importância da capacitação nas equipes. 

       A promoção de saúde com ênfase ao paciente hipertenso e diabético na Estratégia de 

Saúde da Família contribui efetivamente para a formulação de políticas intersetoriais, já que a 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus são consideradas sérios problemas de Saúde Pública, 

em especial para Atenção Básica. Os baixos índices de controle da doença são considerados 

como grandes desafios para os profissionais.  

           Ao permitir o acesso, cobertura e qualidade de atenção aos pacientes cadastrados e 

atendidos através da Gestão do Cuidado, a Estratégia de Saúde da Família e o Programa 

HIPERDIA consolidam as premissas do SUS em toda sua integralidade. 
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 ANEXOS 

 

         ANEXO 1: Legislação do HiperDia 

 Portaria nº 391, de 4 de abril de 1997. Institui, em 14 de novembro de cada ano, o “Dia 

Nacional do Diabetes” como o dia símbolo da luta contra a doença, em substituição a data 

anteriormente estabelecida. 

 



 

 Portaria nº 235/GM, de 20 de fevereiro de 2001. Estabeleceu as seguintes diretrizes para a 

reorganização da atenção aos segmentos populacionais expostos e portadores de 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. 

 

 Portaria nº 208/GM, de 30 de outubro de 2001. Campanha Nacional de Detecção de Casos 

Suspeitos de Hipertensão Arterial e de Promoção de Hábitos Saudáveis de Vida. 

 

 Portaria GM 16, de 03 de janeiro de 2002. Aprova o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. 

 

 Portaria GM 371, de 04 de março de 2002. Institui o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 

 Portaria conjunta nº 02, de 05 de março de 2002. Implantação do Plano de Reorganização 

da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

 

 Portaria conjunta nº 112, de 19 de junho de 2002. Aprova o fluxo de alimentação da base 

nacional do HIPERDIA, obrigatório para todos os municípios que aderirem ao Programa 

de Assistência Farmacêutica à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus conforme 

estabelecido no anexo desta portaria.  

 

 Portaria GM nº 2.075 de 16 de outubro de 2005. Constitui grupo de trabalho para a 

condução das diretrizes nacionais para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e 

reabilitação das lesões do “Pé Diabético” dentro da Política Nacional de Atenção Integral  

Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus.



 

   ANEXO 2: Ficha de Cadastro do HiperDia 

 

 

 
        ANEXO 3: Ficha de Acompanhamento do HiperDia 



 

 

 

 
  



 

 

 

        ANEXO 4: Aterro Sanitário de Jardim Gramacho 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ANEXO 5: Gráfico da evolução da População Total segundo os Censos Demográficos e 

Projeção: Brasil 1950/2100 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ANEXO 6: Gráfico da evolução da Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (%) da 

População Total Segundo os Censos Demográficos e Projeção: Brasil 1950-1960/2099-2100 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
 ANEXO 7: Indicadores para Monitoramento das Ações em Saúde dos Pacientes Hipertensos 
e Diabéticos na Estratégia Saúde da Família 
 

INDICADOR CONCEITUAÇÃO USO MET. 
CÁLCULO 

PARÂMETRO FONTE 



 

PREVALÊNCIA 
DE HIPERTENSOS  

Soma dos casos 
novos e antigos de 
hipertensão arterial 
 

Analisar as 
variações 
geográficas 
(microáreas, áreas 
etc.) e temporais da 
prevalência de 
hipertensão arterial 
(casos novos e 
antigos) na 
população geral,  
identificando 
situações que 
demandem um 
cuidado especial.  
Subsidiar o 
planejamento, 
gestão e avaliação 
de políticas voltadas 
para a população 
adulta e para as 
ações de controle da 
hipertensão arterial. 

Nº de hipertensos 
cadastrados em 
determinado 
local e período/ 
População total, 
no mesmo local e 
período X 100 
 

      SSA2/ SIAB 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
HIPERTENSOS 
ACOMPANHADOS 
PELA ESF 

Relação entre o 
número de pacientes 
hipertensos  
acompanhados em 
determinado local e 
período, e o número 
de hipertensos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período 
 

 Avaliar as 
variações 
geográficas 
(microáreas, áreas, 
etc) e temporais do 
acompanhamento 
dos hipertensos 
cadastrados, 
identificando 
dificuldades para ar 
realização das 
visitas domiciliares. 
Subsidiar o 
planejamento, 
gestão e avaliação 
das ações voltadas 
para a população 
adulta e para as 
ações de controle da 
hipertensão arterial.  

Nº de hipertensos 
acompanhados, 
em determinado 
local e período/ 
Nº de hipertensos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período X 100 
 

     
   80% 
    
       

SSA2/SIAB 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
HIPERTENSOS 
QUE 
COMPARECEM A 
CONSULTA 
AGENDADA  

Relação entre o 
número de pacientes 
hipertensos  
acompanhados que 
comparecem a 
consulta agendada 
em determinado 
local e período, e o 
número de 
hipertensos 
acompanhados, no 
mesmo local e 
período 
 

Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar sobre o 
comparecimento à 
consulta agendada, 
em determinado 
local e período/ Nº 
de hipertensos 
acompanhados, no 
mesmo local e 
período 
  

Nº de hipertensos 
acompanhados 
que comparecem 
à consulta 
agendada, em 
determinado 
local e período/ 
Nº de hipertensos 
acompanhados, 
no mesmo local e 
período X 100 
 

     80 FICHA B 
HIPERTENSOS 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
HIPERTENSOS 
HOSPITALIZADOS 
POR AVC 

Relação entre o 
número de 
hospitalizações por 
acidente vascular 
cerebral em 
hipertensos, em 
determinado local e 
período, e o número 
de pacientes 
hipertensos 
cadastrados, no 

Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar a adoção de 
medidas de 
controle. Subsidiar 
o planejamento, 
gestão e avaliação 
das políticas 
voltadas para a 
saúde do adulto e 

Nº de 
hospitalizações 
por acidente 
vascular cerebral 
em hipertensos, 
em determinado 
local e período/ 
Nº de hipertensos 
cadastrados, no 
mesmo tempo e 
período x 100 

        FICHA D  
       PMA2 



 

mesmo local e 
período.  

para o controle da 
hipertensão arterial. 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
HIPERTENSOS 
HOSPITALIZADOS 
POR IAM 

Relação entre o 
número de 
hospitalizações por 
IAM em 
hipertensos, em 
determinado local e 
período, e o número 
de pacientes 
hipertensos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período 

 Identificar 
situações que 
demandem um 
cuidado especial e 
orientar a adoção de 
medidas controle. 
Subsidiar o 
planejamento, 
gestão e avaliação 
das políticas 
voltadas para a 
saúde do adulto e 
para o controle da 
hipertensão arterial. 

Nº de 
hospitalizações 
por IAM em 
hipertensos, em 
determinado 
local e período/ 
Nº de hipertensos 
cadastrados, no 
mesmo tempo e 
período x 100 

        FICHA D 
       PMA2 

Fonte: SIH/SUS; HIPERDIA 
 
 
 
 
 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
HIPERTENSOS 
QUE REALIZAM 
EXAME DE 
FUNDOSCOPIA 

Relação entre o 
número de 
pacientes 
hipertensos,que 
realizaram exame 
de fundoscopia em 
determinado local e 
período, e o 
número de 
pacientes 
hipertensos 
acompanhados 
com hipertensão, 
no mesmo local e 
período. 

Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar sobre a 
realização do exame 
de fundoscopia. 
Subsidiar o 
planejamento, gestão 
e avaliação das 
políticas voltadas 
para a saúde do 
adulto e controle da 
hipertensão arterial 

Nº de pacientes 
hipertensos que 
realizaram exame 
de fundoscopia, 
em determinado 
local e período/ 
Nº de  pacientes 
hipertensos 
acompanhados, 
no mesmo tempo 
e período x 100 

 ANÁLISE DAS 
GUIAS DE 
REFERÊNCIA 
PARA O 
AMBULATÓRIO 
DE 
OFTALMOLOGIA 

Fonte: Guias de Referências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO 
ABSOLUTO DE 
ÓBITOS POR 
DOENÇAS 
CEREBRO-
VASCULARES EM 
PACIENTES 
HIPERTENSOS 

Número de óbitos 
ocorridos por 
doenças cérebro-
vasculares em 
determinado local e 
período. 

Analisar as variações 
geográficas 
(microáreas, áreas, etc.) 
e temporais da 
mortalidade específica 
por doenças do 
aparelho circuilatório, 
identificando 
tendências e situações 
de desigualdade que 

         FICHA D 



 

possam demandar um 
cuidado especial.  
Subsidiar o 
planejamento, gestão e 
avaliação das ações 
preventivas e curativas 
relativas às doenças do 
aparelho circulatório. 

Fonte: SIM/ SUS 
 

INDICADOR CONCEITUAÇÃO USO MET. 
CÁLCULO 

PARÂMETRO FONTE 

PREVALÊNCIA DE 
DIABÉTICOS  

Soma dos casos 
novos e antigos de 
diabetes mellitus. 
 

Analisar as 
variações 
geográficas 
(microáreas, áreas 
etc.) e temporais da 
prevalência de 
diabetes mellitus 
(casos novos e 
antigos) na 
população 
geral,identificando 
situações que 
demandem um 
cuidado especial.  
Subsidiar o 
planejamento, 
gestão e avaliação 
de políticas voltadas 
para a população 
adulta e para as 
ações de controle do 
diabetes mellitus. 

Nº de diabéticos 
cadastrados em 
determinado 
local e período/ 
População total, 
no mesmo local 
e período X 100 
 

 SSA2 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
DIABÉTICOS 
ACOMPANHADOS 
PELA ESF 

Relação entre o 
número de pacientes 
diabéticos   
acompanhados em 
determinado local e 
período, e o número 
de diabéticos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período 
 

 Avaliar as 
variações 
geográficas 
(microáreas, áreas, 
etc) e temporais do 
acompanhamento 
dos diabéticos 
cadastrados, 
identificando 
dificuldades para ar 
realização das 
visitas domiciliares. 
Subsidiar o 
planejamento,gestão 
e avaliação das 
ações voltadas para 
a população adulta e 
para as ações de 
controle do diabetes 
mellitus.  

Nº de diabéticos 
acompanhados, 
em determinado 
local e período/ 
Nº de diabéticos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período X 100 
 

       80% SSA2/SIAB 



 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
DIABÉTICOS QUE 
COMPARECEM A 
CONSULTA 
AGENDADA  

Relação entre o 
número de pacientes 
diabéticos  
acompanhados que 
comparecem a 
consulta agendada 
em determinado 
local e período, e o 
número de 
diabéticos 
acompanhados, no 
mesmo local e 
período 
 

Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar sobre o 
comparecimento à 
consulta agendada, 
em determinado 
local e período/ Nº 
de diabéticos 
acompanhados, no 
mesmo local e 
período 
  

Nº de diabéticos 
acompanhados 
que 
comparecem à 
consulta 
agendada, em 
determinado 
local e período/ 
Nº de diabéticos 
acompanhados, 
no mesmo local 
e período X 100 
 

80% FICHA B 
DIABÉTICOS 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
DIABÉTICOS  
HOSPITALIZADOS 
POR ACIDENTE 
VASCULAR 
CEREBRAL 

Relação entre 
número de 
hospitalizações por 
AVC em diabéticos, 
em determinado 
local e período, e o 
número de pacientes 
diabéticos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período.  

Identificar ações que 
demandem um 
cuidado especial, 
orientar a adoção de 
medidas de controle. 
Subsidiar 
planejamento, 
gestão e avaliação 
das políticas 
voltadas para a 
saúde do adulto e 
para o controle do 
diabetes mellitus. 

Nº de 
hospitalizações 
por acidente 
vascular 
cerebral em 
diabéticos, em 
determinado 
local e período/ 
Nº de diabéticos 
cadastrados, no 
mesmo tempo e 
período x100 

        FICHA D  
       PMA2 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
DIABÉTICOS 
HOSPITALIZADOS 
POR IAM 

Relação entre o 
número de 
hospitalizações por 
IAM em diabéticos, 
em determinado 
local e período, e o 
número de pacientes 
diabéticos 
cadastrados, no 
mesmo local e 
período 

 Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar a adoção de 
medidas controle. 
Subsidiar o 
planejamento, 
gestão e avaliação 
das políticas 
voltadas para a 
saúde do adulto e 
para o controle do 
diabetes mellitus. 

Nº de 
hospitalizações 
por IAM em 
diabéticos, em 
determinado 
local e período/ 
Nº de  
diabéticos 
cadastrados, no 
mesmo tempo e 
período x 100 

        FICHA D 
       PMA2 

PROPORÇÃO DE 
HOSPITALIZAÇÕES 
POR 
COMPLICAÇÕES 
DO DIABETES 
MELLITTUS 

Relação entre o 
número de 
hospitalizações por 
complicações do 
diabetes em 
determinado local e 
período, e o número 
de pacientes 
cadastrados com 
diabetes, no mesmo 
local e período. 

Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar sobre a 
realização do exame 
de fundoscopia. 
Subsidiar o 
planejamento, 
gestão e avaliação 
das políticas 
voltadas para a 
saúde do adulto e 
controle do diabetes 
mellitus. 

Nº de pacientes 
diabéticos que 
realizaram 
exame de 
fundoscopia, em 
determinado 
local e período/ 
Nº de  pacientes 
diabéticos 
acompanhados, 
no mesmo 
tempo e período 
x100 

 ANÁLISE DAS 
GUIAS DE 
REFERÊNCIA 
PARA O 
AMBULATÓRIO 
DE 
OFTALMOLOGIA 

Fonte: SIH/SUS; HIPERDIA 
 
 
 
 
 
 
 

PROPORÇÃO DE 
PACIENTES 
DIABÉTICOS QUE 
REALIZAM EXAME 

Relação entre o 
número de pacientes 
diabéticos, que 
realizaram exame de 

Identificar situações 
que demandem um 
cuidado especial e 
orientar sobre a 

Nº de pacientes 
diabéticos que 
realizaram exame 
de fundoscopia, em 

 ANÁLISE DAS 
GUIAS DE 
REFERÊNCIA 
PARA O 



 

DE FUNDOSCOPIA fundoscopia em 
determinado local e 
período, e o número 
de pacientes 
acompanhados com 
daibetes, no mesmo 
local e período. 

realização do exame 
de fundoscopia. 
Subsidiar o 
planejamento, gestão 
e avaliação das 
políticas voltadas 
para a saúde do 
adulto e controle do 
diabetes mellitus. 

determinado local e 
período/ Nº de  
pacientes 
diabéticos 
acompanhados, no 
mesmo tempo e 
período x100 

AMBULATÓRIO 
DE 
OFTALMOLOGIA 

Fonte: Guias de Referência 
 

NÚMERO 
ABSOLUTO DE 
ÓBITOS POR 
DOENÇAS 
CEREBRO-
VASCULARES 

Número de óbitos 
ocorridos por 
doenças cérebro-
vasculares em 
determinado local e 
período. 

Analisar as variações 
geográficas 
(microáreas, áreas, etc.) 
e temporais da 
mortalidade específica 
por doenças do 
aparelho circuilatório, 
identificando 
tendências e situações 
de desigualdade que 
possam demandar um 
cuidado especial.  
Subsidiar o 
planejamento, gestão e 
avaliação das ações 
preventivas e curativas 
relativas às doenças do 
aparelho circulatório. 

         FICHA D 

Fonte: SIM/SUS 
 

ACOMPANHAME
NTO DO RISCO 
CARDIOVASCUL
AR 

Total de pessoas com 40 
anos ou mais 
diagnosticadas 

Utilizar metodologia da 
escala de Framingham 

  Diagnóstico do 
risco 
cardiovascular 
de 100% da 
população 
acima de 40 
anos 

Fonte: Escala de Framinghanm usada para estimar o risco cardiovascular de cada indivíduo a  partir dos níveis 
de colesterol, pressão arterial, sexo, idade, 

 
 


