
 
 

1 
 

Intervenção para melhorar a atenção as pessoas com hipertensão e diabetes na Unidade de saúde 

da família 

 

Intervention to improve attention to people with hypertension and diabetes in the Family health unit 

 

KIRENIA JULIA RIVAS CASTILLO
1 

IONE MARIA RIBEIRO SOARES LOPES
2
 

 

RESUMO 

No Brasil, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) atinge 36 milhões de adultos e mais de 60% dos idosos, 
contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). A HAS e 
Diabetes Mellitus (DM) em conjunto, apresentam como complicações recorrentes, problemas cardíacos, 
renais e acidente vascular encefálico. Estes por sua vez, apresentam impacto elevado na perda da 
produtividade do trabalho e da renda familiar. As DCV correspondem a principal causa de mortalidade no 
país, bem como correspondem a alta proporção das taxas de internação, com custo socioeconômicos 
elevados.Portanto diante dessa problemática reconhece que é de grande importância desenvolver um 
trabalho de intervenção em saúde voltado para o a melhora da atenção ao paciente hipertenso e diabético a 
fim de manter o controle e redução da incidência das doenças crônicas no Município de Antonio Almeida em 
Piauí, assim esse tema é de grande importância para a comunidade da área de abrangência á 
UBS.Objetivo: Melhorar a atenção às pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na 
UBS Napoleão Da Costa Veloso do Município Antônio Almeida/PI.O plano Operativo será implantado para 
trazer resolutividade aos problemas: Falta de adesão ao tratamento HAS / DM2; Difícil controle da HAS/ 
DM2; População com fatores de riscos para o surgimento de doenças Crônicas não transmissível: 
sedentarismo, obesidade, alcoolismo, tabagismo, alimentação inadequada.  
  
Descritores: Hipertensão Arterial Sistêmica. Estratégia de Saúde da Família. Diabetes Mellitus. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In Brazil, the systemic Arterial hypertension (has) reaches 36 million of adults and more than 60% of the 
elderly, contributing directly or indirectly to 50% of the deaths by cardiovascular disease (CVD). The has and 
Diabetes Mellitus (DM) together, present as recurring complications, heart problems, kidneys and cerebral 
vascular accidents. These in turn have a high impact on the loss of work productivity and family income. The 
CVD correspond to the main cause of mortality in the country, as well as correspond to the high proportion of 
hospitalization rates, with high socioeconomic costs. Therefore, in view of this problem recognizes that it is of 
great importance to develop a work of intervention in health focused on the improvement of attention to the 
hypertensive and diabetic patient in order to maintain the control and reduction of the incidence of chronic 
diseases in In the municipality of Antonio Almeida in Piauí, this theme is of great importance to the 
community of the area of coverage to UBS. Objective: To improve attention to people with systemic arterial 
hypertension and Diabetes Mellitus at UBS Napoleon of the Costa Veloso of the municipality Antônio 
Almeida/PI. The operational plan will be deployed to bring resolutivity to the problems: lack of adherence to 
the treatment has/DM2; Difficult control of has/DM2; Population with risk factors for the emergence of non-
communicable chronic diseases: sedentary, obesity, alcoholism, smoking, inadequate food.  
  
Descriptors: systemic arterial hypertension. Family health Strategy. Diabetes Mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 – Análise de situações problemas do território 

 

Na Estratégia de Saúde da Família, o acompanhamento à Hipertensão Arterial (HAS) e Diabetes 

Mellitus (DM) tem sido uma atividade freqüente e de muita importância para o melhoramento dos 

indicadores de saúde, pois elas constituem causa e/ou fatores de risco das principais causas de morte na 

maioria dos países do mundo, com as reflexões feitas durante o Curso de Especialização na Atenção 

Primaria de Saúde motivaram à equipe de saúde a escolher a ação programática de atenção das pessoas 

com HAS e DM para a realização do projeto de intervenção. Tem por objetivo fornecer informações á 

pessoas com hipertensão e diabetes, a suas famílias e as comunidades, para ter maior conhecimento da 

doença, dos fatores de riscos e como modificarmos, a importância do acompanhamento na UBS e a 

realização periódica dos exames físico e complementares e poder ter um impacto na saúde e diminuir a 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares, AVC e/ou suas seqüelas e ter uma melhoria na qualidade 

de vida dos usuários(OMS,2014). 

No Brasil, o Diabetes Melitus junto com a Hipertensão Arterial é responsável pela primeira causa de 

mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores e representa ainda 62,1% dos 

diagnósticos em pacientes com insuficiência renal crônica submetido às diálises. A HAS tem uma 

prevalência entre 22% a 44% e o DM tem uma prevalência de 11%. (SBC, 2006; BRASIL, 2006). 

 
 
1.2 – OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 

Melhorar a Atenção as pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na UBS Napoleão 

Da Costa Veloso do Município Antônio Almeida/PI. 

Objetivos específicos: 

1. Conhecer a quantidade dos pacientes com problemas de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

2. Melhorar a qualidade da atenção a hipertensos e/ou diabéticos 

3. Melhorar a adesão de pessoas com hipertensão e/ou diabetes 

5. Mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas com hipertensão e/ou diabetes 

4. Melhorar o registro das informações 

5. Mapear o risco para doença cardiovascular das pessoas com hipertensão e/ou diabetes 

6. Promover a saúde de pessoas com hipertensão e/ou diabetes. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1- DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as doenças crônicas não transmissíveis 

caracterizam-se pelas doenças cardiovasculares (cerebrovasculares, isquêmicas) as neoplasias, as 

doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus tipo 2, desordens mentais, neurológicas, doenças bucais, 

ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias oculares e auditivas. (OPAS, 2012). 

Para a realização desta intervenção o tema escolhido compreende as doenças crônicas não 

transmissíveis diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. A HAS no Brasil, atinge 36 milhões 

de adultos e mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 

cardiovascular (SBC,2016). 

A HAS e DM em conjunto, apresentam como complicações recorrentes, problemas cardíacos, 

renais e acidente vascular encefálico. Estes por sua vez, apresentam impacto elevado na perda 

daprodutividade do trabalho e da renda familiar. As DCV correspondem a principal causa de mortalidade no 

país, bem como correspondem a alta proporção das taxas de internação, com custo socioeconômicos 

elevados (SBC, 2016).  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de morte no mundo. 

Estima-se que 80% das mortes por DCNT no mundo ocorrem nos países de baixa e média renda. Um terço 

dessas mortes ocorre em pessoas com idade inferior a 60 anos. No Brasil, essas doenças são responsáveis 

por cerca de 70% dos óbitos (BRASIL, 2011) 

Compreende-se que as DCNT estão relacionadas com causas múltiplas, apresentam curso clínico 

que muda no decorrer do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar complicações e 

incapacidades. Estas doenças requerem intervenções com o uso de tecnologias leves, leve-duras e duras, 

associadas a mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva á 

cura(BRASIL, 2013).  

De acordo com o Ministério da saúde além de serem responsáveis pelos altos índices de 

mortalidade, as doenças crônicas também apresentam uma forte carga de morbidades associada a 

doença.Os indivíduos portadores das DCNT são de todas as camadas socioeconômicas, principalmente 

aqueles pertencentes a grupos vulneráveis ou de risco como idosos de baixa renda e escolaridade. As 

doenças crônicas não transmissíveis constituem o problema de saúde de maior de magnitude 

correspondendo a 72% das causas de mortes no país (BRASIL, 2011). 

As doenças crônicas de maior impacto mundial são as doenças do aparelho circulatório, diabetes, 

câncer e doenças respiratórias crônicas.Elas possuem fatores de risco em comum como o tabagismo, o 

sedentarismo, a alimentação não saudável, o álcool e a obesidade (BRASIL, 2011). 

Dentre as doenças crônicas as que se destacam segundo, ZAMAI et al. (2012), são a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) um problema de saúde pública por sua magnitude, onde o paciente tem dificuldade 

em manter o seu controle e, principalmente, pela sua importância como fator de risco para o 

desenvolvimento do acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. E o Diabetes Mellitus tipo 2(DM2). 
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2.2- HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

Hipertensão arterial é uma síndrome clínica caracterizada pela elevação da pressão arterial a níveis 

iguais ou superiores a 140 mm Hg de pressão sistólica e/ ou 90 mm Hg de diastólica, em pelo menos duas 

aferições subseqüentes obtidas em dias diferentes, ou em condições de repouso e ambiente tranqüilo. 

Quase sempre, acompanham esses achados de forma progressiva, lesões nos vasos sanguíneos com 

conseqüentes alterações de órgãos alvos como cérebro, coração, rins e retina. Geralmente, é uma doença 

silenciosa: não dói, não provoca sintomas, entretanto, pode matar. Quando ocorrem sintomas, já decorrem 

de complicações(SILVA; SOUZA,2004). 

Estudos da literatura brasileira dem                                                                 

                                                                                                        

e/ou 90 mmHg. (SBC,2016) 

A hipertensão que acomete a maioria dos indivíduos adul                                       

                                                                                                           

      -alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus (MANCIA; et al,2013). 

                                                                                            

                                                                                                          

                                                                           FAGARD et al, 2010). 

Na avaliação clinica ao paciente com suspeita de ser portador da hipertensão deve ser considerada 

a história clinica do paciente e de seus fa                                                                      

                                                                                                         

                                                                

Quadro 1 – Objetivos da avaliação clínica e laboratorial 

-Confirmação do diagnóstico de HA por medição da PA  

-Identificação dos FRCV  

-Pesquisa de LOAs, sejam elas subclínicas ou clinicamente manifestas  

-Pesquisa da presença de outras doenças associadas  

-Estratificação do risco CV global  

-Avaliação de indícios para a suspeita de HA secundária 

Fonte: SBC, (2016). 

                           -     -                                                             

                                                                                                           

                                                                                                     

                                                                                                 

i                                                                                                     

                                                                                                          



 
 

5 
 

                                                                                                   

                                                            

                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                 International 

Diabetes Federation                                                                     

FARGAD,2013). 

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                        

                                                                                                   iva 

(ADA,2006). 

                                                                                          

                    -                                                                                   

                                     “                   “                                      

                                                                                         

                                                                                           -

medicamentosas                         -                                                     -      

                                                                                                   

                                                                                                    

prazo, essa medidas são a inserção de atividades físicas no cotidiano, aderir a uma alimentação adequada 

e ainda evitar fatores de riscos comportamentais como tabagismo, sedentarismo e alcoolismo. 

Sendo assim, compreende-se que uma das alternativas para o controle da hipertensão arterial 

sistêmica consiste na adesão ao tratamento e a mudança no estilo de vida.O estilo de vida, determinado 

pelo conjunto de ações habituais que refletem nas atitudes, valores e oportunidades de vida, atualmente 

vem sendo considerado um dos mais importantes determinantes de saúde(NAHAS, 2010).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os hábitos de vida adotados pelas pessoas 

diariamente é um dos componentes mais importantes para se ter uma boa saúde. Essa mesma organização 

reconhece a prática de atividades físicas regulares como um relevante meio de promoção da saúde e 

redução de fatores de risco. Grande parte dos fatores de risco para a saúde podem ser modificados por 

meio de alterações no comportamento do indivíduo(OMS, 2006; NAHAS, 2010). 

 

2.3- DIABETES MELLITUS TIPO 2 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica, freqüente e sua prevalência vem 

aumentando rápida e continuamente nas últimas décadas em todo o mundo, adquirindo características 

epidêmicas em vários países, particularmente naqueles em desenvolvimento. Segundo a Organização Pan-

americana da Saúde (OPAS), existe epidemia dessa doença em curso (WHO,2003).
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Em meados dos anos 1985, eram cerca de 30 milhões de pessoas com essa doença crônica não 

transmissível no mundo todo. No ano 2000 foram notificados 177 milhões de casos e estima-se um aumento 

para 370 milhões até o ano de 2030(WILD, et al, 2004). 

Na visão de Deliberato (2002), o Diabetes mellitus tipo 2 acomete pessoas com mais de 40 anos, 

frequentemente obesas. A taxa de insulina pode ser normal ou mesmo aumentada, porém ela não está ativa 

   fi                                                                                            

O DM2 se insere no grupo de doenças crônicas não transmissíveis e atualmente vem se 

   fi                                                                                               

epidêmicos e está associado a complicações que comprometem a produtividade, a qualidade de vida e a 

sobrevida dos indivíduos (ASSUNÇÃO; SANTOS; COSTA, 2017). 

A associação americana de diabetes apresenta o envelhecimento da população, a urbanização 

crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como fatores que vem favorecendo no aumento 

da incidência e prevalência do diabetes em todo mundo. Portanto a DM2 configura-se hoje como uma 

epidemia mundial, traduzindo–se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo 

(CEZARETTO,2010). 

Um indicador macroeconômico a ser considerado é que o diabetes cresce mais rapidamente em 

países pobres e em desenvolvimento e isso impacta de forma muito negativa devido à morbimortalidade 

precoce que atinge pessoas ainda em plena vida produtiva, onera a previdência social e contribui para a 

continuidade do ciclo vicioso da pobreza e da exclusão social(BRASIL,2001; BRASIL,2005). 

O diabetes vem sendo caracterizado como uma das doenças de maior impacto nos serviços de 

saúde devido ao aumento nas internações hospitalares de pacientes diabéticos descompensados, 

decorrente do inadequado controle glicêmico ou com complicações, tais como a doença cardiovascular, a 

diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros inferiores(BRASIL,2005). 

Ainda reflete no custeio da saúde pública no país e ainda na economia familiar, pois se reconhece 

que o maior custo, entretanto, recai sobre os próprios pacientes portadores de DM, para suas famílias e 

para a comunidade. O impacto na redução de expectativa e qualidade de vida da população acometida por 

essa enfermidade é considerável, onde se têm estudos que apresentam a redução em até 15 anos 

expectativa de vida do individuo diabético, o que é preocupante(BRASIL,2001). 

Para se reduzir a morbimortalidade associada a diabetes mellitus tipo 2 se faz necessário a 

compreensão da doença, seus fatores de riscos e agravos, bem como ter a orientação da importância de 

seguir corretamente a indicação médica do tratamento seja medicamentoso ou não (A.B.E.O.S.M.,2009). 

O tratamento atual do DM2 visa manter o controle glicêmico adequado, seja com dieta hipocalórica, 

aumento da prática de exercícios físicos ou uso de medicações. Estudos apontam que a adoção de dieta 

hipocalórica tem sido recomendada como medida não farmacológica para o tratamento da diabetes mellitus 

tipo 2 e obesidade(A.B.E.O.S.M.,2009). 

Segundo Flegal; et al (2010), existem no momento diversas opções terapêuticas, que podem ser 

utilizadas isoladamente ou em associações, como os sensibilizadores da ação de insulina (metformina, 

tiazolidinedionas), anti-hiperglicemiantes (acarbose), secretagogos (sulfoniluréias, repaglinida, nateglinida), 

drogas anti-obesidade e/ou insulina, associados sempre a mudanças no estilo de vida. A adesão ao 
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tratamento e a mudanças no estilo de vida, portanto influencia positivamente no controle do diabetes 

mellitus tipo 2. 

3 – PLANO OPERATIVO 

 

• Planilha de Intervenção 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Falta de adesão 
ao tratamento 
HAS / DM2 

-Aumentar a 

adesão ao 

tratamento 

medicamentoso 

e não 

medicamentoso 

orientado na 

UBS 

-Adesão em 

sua totalidade 

de diabéticos e 

hipertensos 

cadastrados na 

UBS. 

-Prazo de 6 a 

12 meses  

-Visitas 

domiciliares; 

-Reuniões/ 

palestras 

-Hiperdia 

-Educação 

popular em saúde 

Equipe da UBS: 

Médica/ 

enfermeira/ 

agentes de 

saúde/ técnicos 

em enfermagem/ 

Gerente de 

saúde 

Difícil controle 

da HAS/ DM2 

-Orientar os 

usuários que 

possuem DCNT 

para a 

importância do 

controle na 

prevenção de 

agravos 

cardiovasculares, 

renais entre 

outros, através 

da adesão ao 

tratamento 

-Avaliar os 

fatores de 

riscos dos 

pacientes, 

Histórico 

famílias 

orientando-os 

para as 

complicações 

decorrentes do 

descontrole de 

suas co-

morbidades e 

incentivar 

através da 

educação 

popular em 

saúde aderir ao 

tratamento 

medicamentoso 

e mudanças no 

estilo de vida a 

fim de manter o 

controle da 

HAS e DM2. 

Prazo 6 a 12 

meses 

-Acolhimento/ 

escuta 

-Atendimento 

clinico 

-

acompanhamento 

mensal no 

Hiperdia 

-acompanhar 

através das 

visitas 

domiciliares 

-orientar através 

de rodas de 

conversas na 

sala de espera. 

 

Equipe da UBS: 

Médica/ 

enfermeira/ 

agentes de 

saúde/ técnicos 

em enfermagem 

População com 
fatores de riscos 
para o 
surgimento de 
doenças 
Crônicas não 
transmissível: 
sedentarismo, 
obesidade, 

-Reduzir novos 

casos de DCNT 

entre a 

população e 

controle das co-

morbidades dos 

pacientes que já 

Reorganizar o 
Hiperdia e 
incluir os 
hipertensos e 
diabéticos no 
grupo para 
realizar 
atividades 
físicas. E 

-Realizar ações 

educativas, 

atividades físicas 

e incluir os 

pacientes em 

programa 

destinado para 

Equipe da UBS: 

Médica/ 

enfermeira/ACS/ 

Nutricionsita 
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alcoolismo, 
tabagismo, 
alimentação 
inadequada 

possui a doença 

crônica já 

instalada 

acompanhados 
pelo 
nutricionista. 

Prazo de 6 
meses 

 

dieta saudável 

sob a 

coordenação do 

nutricionista. 

 
 

4 – PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

O presente plano operativo é uma proposta de intervenção onde serão  apresentados problemas, 

objetivos e metas a serem alcançadas, o mesmo ainda não foi implantado e espera-se a implantação na 

UBS a partir do mês de junho deste ano (2018) e será realizado durante 12 meses finalizando em junho de 

2019, seguindo as seguintes etapas, que corresponde a elaboração e implementação das atividades do 

referido plano operativo: 

1ª etapa –Apresentação a secretaria municipal de saúde do município os dados que apontam a situação 

problema a qual se deve intervir. 

2ª etapa – Realizar o levantamento de dados através dos prontuários dos pacientes com hipertensão 

arterial, Diabetes mellitus 2, acompanhados e não acompanhados pela equipe da UBS através de planilha 

nos turnos da  manhã e tarde, da área adstrita, caracterizando os participantes. 

3ª etapa – Análise estatística dos dados, confecção do convite, visitas aos domicílios convocando os 

usuários a participarem da ação na unidade de saúde, orientar ao ACS para a realização desta atividade. 

4ª etapa – Elaboração das atividades educativas e metas junto a equipe da UBS 

5ª etapa –Elaboração de um programa educativo visando a conscientização dos comportamentos de riscos 

que levam aos agravos cardiovasculares, apresentar uma dieta para os pacientes sob a orientação da 

nutricionista. 

6ª etapa - Avaliação do plano operativo junto a equipe da unidade  e gestor da saúde atentando para os 

resultados obtidos com a intervenção em saúde. 

Espera-se a redução em até 50% de agravos e complicações decorrentes da hipertensão e do diabetes 

entre a população do município; 

Adesão de até 90% dos pacientes para as atividades físicas e alimentação saudável; 

Busca-se o acompanhamento da totalidade (100%) dos usuários no hiperdia após a implementação das 

atividades educativas a fim de melhorar a atenção ao paciente hipertensos e diabético. 

Atores envolvidos no plano: Médica, enfermeira, técnico em enfermagem, agentes comunitários de saúde, 

gerente de saúde, nutricionista. 

Estratégias: visita domiciliaria. Educação popular em saúde, acompanhamento/monitoramento, acolhimento, 

consulta. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Através da elaboração, implantação e execução do plano operativo busca-se o aumento na adesão 

ao tratamento das doenças crônicas da população assistida pela UBS Napoleão da Costa Veloso no 

Município de Antônio Almeida, Estado do Piauí. 

Como resultados após a implantação do plano operativos espera-se que ocorra a redução dos 

agravos decorrentes do descontrole da hipertensão e do diabetes mellitus entre a população e a longo 

prazo esperamos alcançar a redução significativa da prevalência de doenças crônicas entre a população, 

além de se reduzir as taxas de internamentos hospitalares no município, por descontrole ou agravos 

decorrentes dessas DCNT. 

Certamente os objetivos propostos serão alcançados através da ações apresentadas,uma vez que 

trata-se de uma mudança comportamental que irá trazer resolutividade aos problemas aqui apresentados. 

Dessa forma,com reeducação alimentar, inserção de atividades físicas e adesão ao tratamento 

farmacológico para as doenças crônicas os resultados serão positivos. 
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