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Resumo
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Diabetes Melitus são doenças crôni-

cas que acometem inúmeros pacientes e que devem ser tratadas com o objetivo de reduzir a
morbimortalidade e prolongar a expectativa e qualidade de vida dos pacientes. Tanto me-
didas simples, que incluem o trabalho de educação continuada em saúde e em autocuidado,
quanto medidas farmacológicas e de mudança de estilo de vida são fundamentais para ob-
ter a meta terapêutica reduzindo o risco cardiovascular destes indivíduos. Porém, uma
das grandes dificuldades encontradas na atenção básica é o subdiagnóstico e o tratamento
subclínico desta população. Objetivo: Reduzir o número de consultas por demanda
espontânea correlacionadas às complicações agudas e crônicas da Hipertensão Arterial
Sistêmica e da Diabetes Mellitus. Metodologia: Será realizado o cadastramento dos
pacientes hipertensos e/ou diabéticos pertencentes à Unidade de Saúde à medida que os
mesmos comparecerem a consultas médicas e retirada de medicações. A partir daí exames
laboratoriais para a estratificação de risco cardiovascular (Framingham) e de doença re-
nal crônica (Cockroft-Gault) serão solicitados e avaliados para a realização da otimização
dos tratamentos e obtenção das metas terapêuticas. Neste processo os pacientes serão
conscientizados quanto à importância do tratamento regular e dos retornos programados
e agendados baseados em sua estratificação individualmente e atividades de educação em
saúde e autocuidado serão realizadas. Resultados Esperados: Espera-se que à me-
dida que o projeto seja aplicado, ocorra a redução da demanda espontânea relacionada
às complicações agudas e crônicas da hipertensão e da diabetes bem como a redução do
risco cardiovascular dos pacientes à medida que as metas terapêuticas sejam alcançadas
e, à longo prazo, a redução da morbimortalidade associada a estas patologias.

Palavras-chave: Risco Cardiovascular, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melli-
tus, Atenção Primária à Saúde
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1 Introdução

O município de Santa Helena está localizado na região central do oeste do Paraná,
às margens do Lago Itaipu, o que consagrou a cidade como a Terra das Águas. Sua
população é estimada em torno de 24.000 habitantes. Em 1858 Domingos Barthe, devoto
de Santa Helena, fundou o porto de Santa Helena e deu início as atividades da Companhia
Domingos Barthe, que também realizava a exploração da madeira e da erva-mate na
região. Em meados de 1920 houve então a colonização da região por imigrantes do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina, que recebiam incentivos por parte do governo para
se instalaram na região, onde eram prometidas terras férteis, baixo custo de vida e a
oportunidade de enriquecimento. Em sua maioria eram descendentes de italianos, alemães
e poloneses, e, de início, se estabeleceram no local seguindo o modelo de agricultura
familiar, ainda existente hoje no município. Com base na Lei Estadual n° 5.497, de 3 de
fevereiro de 1967 o local, que pertencia a Medianeira e Marechal Cândido Rondon, foi
desmembrado dos municípios sendo então emancipado (LANGARO, 2007).

Neste mesmo contexto, houve então o povoamento do distrito Moreninha, onde atuo.
Os moradores afirmam que o distrito chegou a ser bem povoado, tendo autonomia no co-
mércio local para suprir as necessidades dos moradores, porém, a medida em que as ofertas
de emprego começaram a desaparecer, os moradores passaram a migrar para outros mu-
nicípios. Hoje a comunidade tem como fonte de renda a agricultura familiar, aproveitando
cada lote de terra, por menor que seja, para produzir soja, milho ou fumo, e os empregos
ofertados pela prefeitura municipal e por uma cooperativa de agronegócios, a LAR. Algu-
mas das famílias fundadoras da cidade, cujos nomes estão registrados em um memorial,
ainda têm descentes na cidade e no distrito (LANGARO, 2007).

Tanto na comunidade em que trabalho, quanto no município como um todo, houve um
pico de desenvolvimento socioeconômico à partir do momento em que a Itaipu Binacional
assinou com 15 municípios paranaenses o Tratado de Itaipu em 1973, seguido de franco
estacionamento desse avanço inicial. O município recebe da Itaipu Binacional, desde 1985
royalties pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia
elétrica na Usina Itaipu, sendo o valor do repasse atual de US$ 946,6 mil e o repasse
acumulado de US$ 449,4 milhões, conforme consta na página de responsabilidade social da
empresa. O que é contraditório. Como é possível um município receber tanto e encontrar-
se em zona de extrema pobreza?

Há um predomínio populacional na comunidade de jovens adultos e adultos, entre 20
e 59 anos, economicamente ativos e em poucos serviços com carteira de trabalho regulari-
zada nessa faixa etária, e em sua maioria sem nível superior de ensino. A movimentação
financeira da comunidade gira em torno de agricultura familiar e pequenos comércios e
encontra na LAR Cooperativa Agroindustrial e na Prefeitura Municipal seus principais
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empregadores, sendo a renda média domiciliar per capita de R$ 785,08.
Na comunidade, o número populacional é de 1530 habitantes, sendo 47% do sexo

masculino e 53% do sexo feminino, 22% tem idade inferior a 20 anos, 52% com idade
entre 20 e 59 anos e 22% acima dos 60 anos havendo, portanto, predomínio de adultos
e adultos jovens. Apenas 8 gestantes encontram-se cadastradas na Unidade Básica de
Saúde (UBS). Como até o momento não houve preocupação da gestão em instituir a
Estratégia de Saúde da Família na comunidade, gerar e analisar dados epidemiológicos é
quase impossível e quando ocorre, com muitas limitações.

Cerca de 31% do atendimento na UBS corresponde ao cuidado continuado e progra-
mado de doenças crônicas enquanto que aproximadamente 69% do atendimento compre-
ende à demanda espontânea. Dentre os atendimentos referentes ao cuidado continuado,
cerca de 7% corresponde à Diabetes Mellitus (DM), 39% à Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), 4% ao pré-natal de baixo risco e 50% ao leque de patologias psiquiátricas, sendo
as mais frequentes insônia e depressão.

Desde que comecei a atender na comunidade, notei que há subassistência e subdiag-
nóstico dos pacientes portadores de HAS e DM. Isso é notado desde o desinteresse em
realizar o cadastramento dos mesmos no sistema, o que por vezes foi justificado através da
dificuldade em realizar avaliação de Índice de Massa Corpórea e Circunferência Abdominal
– únicos dados solicitados no sistema eletrônico para o cadastramento – devido ao grande
fluxo de atendimento por demanda espontânea, até à revisão dos prontuários destes paci-
entes, quando fica evidente que não havia preocupação em realizar estratificação de risco
cardiovascular e identificação precoce de co-morbidades e complicações associadas a essas
duas doenças, bem como realizar a otimização da conduta terapêutica com a finalidade
de manter esses pacientes dentro da meta terapêutica de pressão arterial, colesterolemia
e glicemia.

A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças crônicas não trans-
missíveis e o principal fator de risco para complicações cardiovasculares como acidente
vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, bem como da doença renal crônica (MION
et al., 2014),(FLACK et al., 2002). Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se
que no Brasil, em 2030, haverá 11,3 milhões de diabéticos, sendo também importante
e crescente causa de mortalidade por complicação cardiovascular e cerebrovascular, por
vezes antes mesmo do diagnóstico. Ambas as patologias, isoladamente ou associadas, de-
mandam estratégias para promoção da saúde e a detecção precoce dos grupos de risco
para intervenções preventivas, uma vez que comprometem a produtividade, a qualidade
de vida e a sobrevida dos pacientes acometidos, além de elevar os custos para controle
de suas complicações (GARATTINI et al., 2004). Por tratar-se de um problema de saúde
pública, devido a crescente incidência de ambas, faz-se necessário realizar o levantamento
epidemiológico da comunidade de modo que seja possível a reestruturação das ações pre-
ventivas e de educação continuada em saúde, visando amenizar o impacto causado pelos
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elevados gastos gerados para tratar suas complicações agudas e crônicas.
Sendo, portanto, um assunto importante para a gestão em saúde, uma vez que o con-

trole dessas patologias reduz os gastos referentes à internamentos por suas complicações,
e para a atenção básica, sendo tendo como principal desafio reduzir a morbimortalidade
com base em medidas preventivas e realizar o gerenciamento da doença. Os profissionais
da atenção básica tem um papel privilegiado nas estratégias de controle dessas patolo-
gias, uma vez que há maior acessibilidade, ou ao menos deve haver, desses pacientes à
essa modalidade de atenção à saúde. Segundo dados da Política Nacional de Atenção In-
tegral à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, houve, em 2006, 457.410 internações
por complicações do diabetes, sendo 23,88% por complicações agudas e 76,11% por com-
plicações crônicas (nefropatia, doença periférica, neuropatia, AVC, retinopatia e doença
cardíaca), gerando um custo de R$ 323.230.296,00.

Segundo dados referentes a mortalidade geral segundo tipos de doença no ano de 2015
no município, 32% dos óbitos ocorreram devido a doenças do aparelho circulatório e 8%
devido a doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, sendo elas, respectivamente, a
primeira e a quarta causa de mortalidade no município (SAÚDE, 2017). Deste modo,
considerei adequado implantar a assistência otimizada a esses pacientes, objetivando, à
curto prazo, reduzir a necessidade de atendimento médico diretamente relacionada às
complicações agudas da HAS e DM e, à muito longo prazo, diminuir a morbimortalidade
por essas patologias. Assim, seria possível, inclusive, organizar o fluxo de atendimento, de
modo a tornar aplicável a instituição dos programas de saúde e das consultas agendadas,
respeitando a linha de cuidado a partir da prevenção e educação em saúde, rastreamento,
acolhimento com avaliação de risco, instituição de círculo terapêutico e monitoramento,
avaliação e vigilância.

De forma prática e pessoal, meu interesse nesse tema se deve à possibilidade de me-
lhorar a qualidade do atendimento profissional na Unidade de Saúde, reduzindo jornadas
exaustivas e conturbadas com base na organização do fluxo do serviço que a adequada
intervenção e o monitoramento eficaz dessas patologias podem proporcionar. Além disto,
a realização de um trabalho que respeite a linha de cuidado é aplicável com medidas
simples, como a educação em saúde desde a prevenção até o autocuidado. Pelos motivos
já descritos, baseado inclusive nos dados levantados frente ao perfil da comunidade, da
procura pelo serviço e das queixas, doenças e agravos, torna-se oportuna a iniciação desse
projeto nesse momento, estando de acordo com as necessidades da comunidade, da equipe
e da Unidade de Saúde.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral
Reduzir o número de consultas por demanda espontânea correlacionadas às complica-

ções agudas e crônicas da Hipertensão Arterial Sistêmica e da Diabetes Mellitus.

2.2 Objetivos Específicos
- Iniciar o cadastramento dos pacientes hipertensos e diabéticos durante a pré-consulta

com avaliação da PA, HGT e Circunferência Abdominal.
- Realizar a estratificação de risco de eventos cardiovasculares e cerebrais dos pacientes

hipertensos e/ou diabéticos.
- Reavaliar prescrições mantidas durante longa data em pacientes hipertensos e/ou

diabéticos que não se encontram na meta terapêutica.
- Promover atividades multiprofissionais em grupo para educação continuada em au-

tocuidado.
- Estabelecer retorno continuado e programado dos pacientes hipertensos e diabéticos

para reavaliação periódica.
- Levantar dados epidemiológicos referentes ao perfil dos pacientes hipertensos e dia-

béticos acompanhados na Unidade de Saúde.
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3 Revisão da Literatura

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus Tipo2 (DM2), são con-
siderados os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), dentre outros. Essas doenças,
associadas ou isoladamente, elevam a invalidez parcial ou total da população, trazendo
graves repercussões para o paciente, a família, os cuidadores e para a saúde pública.
Quando ambas são diagnosticadas precocemente, há a possibilidade de evitar complica-
ções ou retardar a progressão daquelas já existentes (MION et al., 2014), (JR.; NOBRE,
2000).

HAS tem prevalência estimada em torno de 35% com base em dados dos últimos 20
anos. Não poderia deixar de citar que a HAS é uma patologia cujo conhecimento começou
a ser trazido à luz há pouco tempo quando pensamos na história da medicina. Somente
quando o esfigmomanômetro foi inventado em 1896 (há 120 anos), e os sons de Korotkoff
foram descritos em 1913 (há 103 anos) finalmente, em 1914, a HAS foi classificada, muito
superficialmente, em maligna e benigna, quando finalmente começaram a associar valores
elevados da PA ao alto risco de eventos cardiovasculares (INTROCASO, 1998). Após todas
estas descobertas, nos anos 40 iniciou-se a tentativa de tratar a HAS. À princípio apenas
com a redução do sal na dieta, em seguida, com tratamento cirúrgico (simpatectomia).
Apenas em 1963 foram comprovados os benefícios dos anti-hipertensivos, sendo que só em
1967 o primeiro estudo sobre o tratamento farmacológico, com o uso de Hidroclorotiazida,
Reserpina e Hidralazina, foi publicado (RAMOS, 1998).

Neste sentido, a HAS é definida como uma entidade clínica na qual o paciente apresenta
níveis pressóricos arteriais médios capazes de aumentar o risco de eventos cardiovasculares,
à curto e à longo prazo, sendo então justificada a programação terapêutica, considerando
as seguintes metas: hipertensos com risco cardiovascular médio ou baixo, devem manter
a pressão arterial (PA) 1,0 g/dia, devem manter a PA (PAUL et al., 2014).

Já a diabetes, tem um histórico mais antigo. Em 1872 o alemão Gerg Ebers descobriu
o papiro Ebers, considerado o primeiro registro escrito, possivelmente elaborado em 1500
A.C., que faz referência a uma doença que era caracterizada pela poliúria e com tratamento
à base de frutos e plantas. Porém, apenas no século II D.C. foi que, na Grécia, essa
patologia foi nomeada Diabetes. Araeteus, discípulo de Hipócrates, foi quem nomeou a
diabetes e também observou que, além da poliúria, os portadores apresentavam polidipsia,
polifagia e astenia. Já na Índia, em data desconhecida, começou-se a observar a doçura
da urina dos doentes que apresentavam os sintomas da Diabetes. A doença recebeu a
complementação de “mellitus” (do latim, mel) porque Cullen, em 1769, aqueceu a urina
até o ressecamento, quando era formado então um resíduo açucarado (GUIMARÃES,
2006).
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A DM hoje é caracterizada como uma doença do metabolismo intermediário onde
obrigatoriamente há hiperglicemia crônica e que ao longo de sua evolução promove le-
sões em órgãos-alvo. Os dois fatores que contribuem para a persistência da hiperglicemia
envolvem o déficit, relativo ou absoluto, de insulina e/ou resistência periférica à insu-
lina. Portanto, na DM2, primeiramente ocorre a resistência periférica à insulina, o que
com a evolução da doença associa-se à disfunção progressiva das células beta (células
pancreáticas responsáveis pela produção de insulina). Para que um indivíduo possa ser
diagnosticado como diabético do tipo 2, é necessário realizar a comprovação laboratorial
da hiperglicemia (hemoglobina glicada � 6,5 %; ou duas dosagens de glicemia de jejum �
126 mg/dL; ou glicemia 2 horas após a sobrecarga glicêmica � 200 mg/dL; ou glicemia
aleatória � 200 mg/dL associada aos sintomas de poliúria, polidipsia, polifagia), conforme
recomendação da Sociedade Americana de Diabetes. Existe ainda o estado pré-diabético,
que na atenção básica tem importante valor preventivo. Os pacientes que apresentam o
estado pré-diabético são aqueles que apresentam a glicemia alterada, mas não apresentam
os requisitos para o diagnóstico de DM2. Estes são indivíduos que apresentam alta proba-
bilidade de desenvolver DM2 à curto prazo (em média 5 anos). O indivíduo é considerado
pré-diabético quando sua glicemia de jejum fica entre 100-125 mg/dl, o teste de tolerância
à glicose após 2 horas tem resultado entre 140-199 mg/dL ou sua hemoglobina glicada
esteja entre 5,7-6,4% (MILECH et al., 2016).

O índice de pessoas com HAS vem mantendo-se estável no Brasil, acometendo cerca de
24,1% da população brasileira, sendo destas 26,3% mulheres e 21,5% homens. Com a DM2
a situação é inversa: o percentual de pessoas que recebem o diagnóstico da doença vem
aumentando cerca de 7% ao ano. Ambas as doenças se tornam mais frequentes à medida
em que a população envelhece, e tendo em vista que há um aumento da expectativa de
vida populacional, é indiscutível que a atenção básica haja na prevenção e no diagnóstico
precoce destas patologias (BERALDO, 2014).

Ao analisarmos o método diagnóstico para a HAS e para a DM, notamos maior difi-
culdade em identificar um pré-diabético ou diabético, uma vez que para a HAS, basta a
aferição adequada da PA em duas ocasiões diferentes com o paciente em repouso no mo-
mento. Já para identificarmos um indivíduo diabético ou otimizar o tratamento daquele
cujo diagnóstico já foi fechado, é necessária a coleta de sangue, independente do método
escolhido (glicemia de jejum, hemoglobina glicada, teste oral de tolerância à glicose).
Então, mesmo com o aumento do índice de DM no país, há subdiagnóstico da doença
(FONSECA, 2014).

Entre 1986 e 1988 foi realizado um estudo, em 8 capitais e no Distrito Federal, com base
no teste oral de tolerância à glicose com indivíduos entre 30 e 69 anos de vida, tendo como
resultado 7,6% de diagnóstico para diabetes, contra 4,1% para diabetes auto referido. Foi
com base nesse estudo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a descrever
a prevalência de diabetes no Brasil, estimando que em 2030 existirão 11,3 milhões de
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diabéticos no país (WILD et al., 2004). A alta morbidade e mortalidade por complicações
agudas ou crônicas da DM e/ou da HAS torna ambas as doenças um problema de saúde
pública, sendo necessário investimento em estratégias de promoção de saúde e na detecção
precoce dos grupos de risco para ambas as doenças ou para evolução desfavorável da
doença em 10 anos. Tanto a diabetes quanto a hipertensão arterial são doenças que
podem ser monitoradas por estratégias na atenção básica e com a corrresponsabilização
do paciente sobre a sua condição crônica (LESSA, 1998).

Fundamentado na aprovação da Constituição Federal de 1988 e a regulamentação do
Sistema Único de Saúde (SUS) através das Leis Orgânicas da Saúde, Lei n° 8.080/90 e
8.142/90, a saúde passou a ocupar também as dimensões políticas. Mas antes mesmo
da estruturação do SUS, em 1986, o Ministério da Saúde lançou as “Bases Estratégicas
e Operacionais” com o intuito de obter o controle das doenças cardiovasculares. Essa
estratégia já visava as campanhas de prevenção dos fatores de risco, por exemplo as cam-
panhas anti-tabagismo, e a detecção e controle dos pacientes hipertensos e/ou diabéticos
considerados de risco (ASSIS et al., 2012). Porém, apesar de todas as evidências, não faz
parte da rotina de grande parte das Unidades de Saúde realizar trabalhos voltados para o
diagnóstico precoce, para a prevenção e tão pouco para a classificação de risco dos pacien-
tes já diagnosticados. Embora o programa mais comumente citado pelos profissionais de
saúde na atenção básica, quando se trata destes pacientes, seja o HIPERDIA, a grande
maioria não compreende que o objetivo deste é cadastrar e acompanhar a todos estes
pacientes de modo que seja possível fazer um controle destas doenças principalmente pelo
auto-cuidado e corresponsabilização e garantir melhor qualidade de vida aos mesmos. À
partir de programas de saúde voltados para as doenças crônicas, é possível a otimização
do atendimento, acompanhamento, assistência e avaliação dos pacientes hipertensos e/ou
diabéticos.

À partir do momento em que a atenção básica assista a esses pacientes de forma
otimizada, avaliando regularmente seu risco cardiovascular, investigando lesões de órgãos-
alvo, orientação detalhada e compreensível à respeito do uso regular das medicações e
dos sinais e sintomas de alarme para complicações agudas e crônicas, haverá redução da
morbimortalidade pela HAS e/ou DM, reduzindo custos aos cofres públicos e melhorando
a qualidade de vida destes pacientes, cuja expectativa de vida já vem avançando, tornando
ideal envelhecer com condição favorável de saúde.
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4 Metodologia

O projeto será desenvolvido para a população de hipertensos e/ou diabéticos da Uni-
dade Básica de Saúde Moreninha (Santa Helena - PR), incluindo desde os jovens hiper-
tensos e/ou diabéticos, cujas complicações crônicas destas doenças podem ser prevenidas
ou minimizadas, até aqueles que já apresentam lesões irreversíveis em órgãos-alvo, mas
que podem recuperar sua qualidade de vida com base em medidas adotadas referentes ao
tratamento farmacológico, mudança de estilo de vida e autocuidado.

Para que isto possa ser realizado, será feita a estratificação de risco cardiovascular
com base no Escore de Risco de Framingham, usado frequentemente para decidir quando
medidas devem ser tomadas e ajudar na escolha de um projeto terapêutico individualizado
que inclui mudanças nos hábitos de vida e intervenções farmacológicas. Este escore leva em
consideração os seguintes fatores: idade, sexo, valor do colesterol total e do HDL colesterol,
valor pressão arterial, presença de diabetes, cardiopatia, tabagismo e tratamento para
hipertensão arterial sistêmica.

Além deste, será realizada também a estratificação de doença renal crônica, uma vez
que é sabido que tanto a hipertensão arterial sistêmica quanto a diabetes mais cedo ou
mais tarde levarão a lesão renal. Este, será feito com base na fórmula de Cockroft-Gault,
usando os seguintes dados: idade, peso, Creatinina Sérica e sexo do paciente. Também será
utilizada a avaliação de microalbuminúria, que juntamente com a Fórmula de Cockroft-
Gault, possibilitam a estratificação da lesão renal, ou a comprovação de ausência da
mesma, auxiliando também na tomada de decisões preventivas ou de diminuição da pro-
gressão da lesão renal em hipertensos e diabéticos. Para que isto seja feito, será realizada
aferição da pressão arterial e do peso destes pacientes na unidade de saúde, a solicitação
de exames laboratoriais necessários para essas avaliações (colesterol total, HDL colesterol,
Creatinina Sérica e Microalbuminúria). Após estratificados, esses pacientes serão classifi-
cados em baixo, médio ou alto risco para o desenvolvimento de complicações cardíacas,
vasculares, cerebrais e renais em 10 anos, e a partir daí terão suas consultas médicas agen-
dadas com periodicidade com base na necessidade de assistência de forma individualizada.
O resultado desta avaliação determinará o período de repetição da mesma em 3 meses, 6
meses ou anualmente, conforme classificado o risco destes.

Estas avaliações serão realizadas na comunidade pertencente à Unidade Básica de
Saúde Moreninha, e será iniciada em julho, uma vez que, devido a mudanças políticas
decorrentes da última eleição (2016) haverá necessidade de um tempo maior para que a
secretaria de saúde se organize e assim os exames sejam agendados de forma mais rápida,
prática e organizada, com a finalidade de evitar que pacientes pertencentes ao grupo
beneficiado por esta intervenção abandonem o acompanhamento continuado em saúde e
ensino de autocuidado.
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Para isso, a equipe de enfermagem (enfermeira, técnica de enfermagem e auxiliar de
enfermagem) ficarão responsáveis por identificar e localizar pacientes portadores de Hi-
pertensão Arterial Sistêmica e Diabetes, catalogando os mesmos e agendando consultas
para a avaliação inicial, na qual será realizada pesagem e também verificação da circun-
ferência abdominal e determinação do índice de massa corpórea, pois estes também são
dados fundamentais para a estratificação de risco e decisão de conduta a ser tomada.

Após isto, farei a avaliação clínica inicial para que, com base na anamnese, já possa
suspeitar de co-morbidades associadas às suas condições crônicas de saúde, e em seguida
a solicitação dos exames necessários para a realização do Framingham e Cockroft-Gault.

Caberá à coordenadora da atenção básica contribuir com o projeto buscando facilitar
a comunicação com o setor de marcação de exames para que estes pacientes possam ser o
quanto antes classificados e seus tratamentos, farmacológicos ou não, otimizados.
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5 Resultados Esperados

A partir do cadastramento dos pacientes hipertensos e diabéticos durante a pré-
consulta com avaliação da pressão arterial, hemoglicoteste e da circunferência abdomi-
nal, almeja-se caracterizar o verdadeiro perfil desse grupo de doentes crônicos na área
do distrito da Moreninha, que atualmente está sub-reconhecido. Com isso, conhecer me-
lhor os dados epidemiológicos referentes ao perfil dos pacientes hipertensos e diabéticos
acompanhados na Unidade de Saúde, que deverá ser feito em um período de seis meses.

Deste modo, com identificação e cadastramento deste grupo de indivíduos, espera-se
que a estratificação de risco de eventos cardiovasculares e cerebrais, bem como a avaliação
de doença renal crônica e outras complicações crônicas esperadas com a evolução natural
da hipertensão e diabetes, em um período de 6 a 9 meses, uma vez que envolve gastos
com a realização de exames complementares.

Enseja-se também que, após o passo inicial, que consiste no cadastramento destes
indivíduos, seja possível fazer a reavaliação das prescrições que vem sendo mantidas por
muito tempo em pacientes hipertensos e/ou diabéticos. Muitos destes pacientes não se
encontram adequadamente dentro da meta terapêutica, tornando praticável o retorno
continuado e programado para reavaliação periódica com base em suas classificações de
risco e co-morbidades, que deverá ser realizado durante todo o processo, para evitar
progressão de agravos e co-morbidades.

Com todas as etapas cumpridas, espera-se também a possibilidade de implantar grupos
de hipertensos e/ou diabéticos para o ensino continuado e multiprofissional em autocui-
dado e saúde.
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