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Determinação, coragem e autoconfiança são fatores 

decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma 

inabalável determinação, conseguiremos superá-los. 

Independentemente das circunstâncias, devemos ser 

sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. 

                                
Dalai Lama   
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RESUMO 
 

OBJETIVO: Desvelar a respeito da importância das ações da equipe no atendimento 
a pacientes portadores de Hipertensão e Diabetes, dentro do programa HIPERDIA. 
METODOLOGIA: O trabalho foi desenvolvido por meio do levantamento de dados 
realizado pela Equipe da ESF “Luis Vidal de Carvalho” do município Aurora do 
Pará/PA, durante os atendimentos em grupos, consultas agendadas ou de rotina. 
Após realizado o diagnóstico de saúde da população da área de abrangência e 
discussão com toda a equipe foi elencado o principal problema para receber o plano 
de intervenção.  Para embasar o desenvolvimento do projeto foi realizada uma revisão 
narrativa de literatura  de artigos relacionados com temas disponíveis na base de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação 
em Saúde Coletiva (NESCON) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), além dos 
manuais de saúde do Ministério da Saúde (MS) e de informações contidas nos 
prontuários e em registros da unidade. Para o desenvolvimento do Plano de 
Intervenção, foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 
seguindo os passos: priorização dos problemas, descrição e explicação do problema 
priorizado, seleção dos nós críticos e desenho das operações do plano. 
RESULTADOS: Com um total de 214 hipertensos, dos quais 133 são mulheres e 81 
homens, com relação aos diabéticos são 41 mulheres e 27 homens para um total de 
68, a maioria deles possuem baixa escolaridade, elevado número de filhos e 
apresentam renda mensal baixa. A consulta de Hiperdia no contexto do paciente 
diabético e hipertenso, em nossa área teve um impacto relevante porque contribuiu 
para a elucidação da necessidade da assistência profissional no processo de 
educação em saúde. Proporcionou zerar a taxa de tratamento irregular de HAS e o 
número de pacientes com pico hipertensivo em consultas ambulatoriais, além de 
conseguir o rastreamento de lesões em MMII nos pacientes com DM, na sua vez 
orientar em relação a prevenção do pé diabético e otimizar tratamento desses 
pacientes. CONCLUSÃO: O objetivo geral deste projeto foi desvelar a respeito da 
importância das ações da equipe no atendimento a pacientes portadores de 
Hipertensão e Diabetes, dentro do programa HIPERDIA, estas ações se tornaram um 
mecanismo ainda mais importante para o alcance da qualidade de vida. A equipe teve 
grande desafio porque se mudou hábitos e comportamentos inadequados na área de 
atuação, para melhorar a saúde da população, a força está na vontade de ajudar a 
população a ter mudanças do estilo de vida. A maior fragilidade foi às crenças 
profundamente enraizadas na população e a limitação dos recursos materiais 
disponíveis para o município. 
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ABSTRACT 
 
 

OBJECTIVE: To reveal the importance of the team's actions in assisting patients with 
Hypertension and Diabetes, within the HYPERDIA program. METHODOLOGY: The 
work was developed by means of data collection carried out by the ESF Team “Luis 
Vidal de Carvalho” from the municipality of Aurora do Pará / PA, during group visits, 
scheduled or routine consultations. After carrying out the health diagnosis of the 
population in the coverage area and discussing it with the entire team, the main 
problem for receiving the intervention plan was listed. To support the development of 
the project, a narrative literature review of articles related to themes available in the 
database of the Virtual Health Library (VHL), Virtual Library of the Center for Education 
in Collective Health (NESCON) and Scientific Electronic Library Online (SciELO), in 
addition to the health manuals of the Ministry of Health (MS) and information contained 
in the medical records and records of the unit. For the development of the Intervention 
Plan, the Situational Strategic Planning Method (PES) was used following the steps: 
prioritization of problems, description and explanation of the prioritized problem, 
selection of critical nodes and design of the plan's operations. RESULTS: With a total 
of 214 hypertensive patients, of whom 133 are women and 81 men, with regard to 
diabetics there are 41 women and 27 men for a total of 68, most of them have low 
education, high number of children and have low monthly income. The consultation of 
Hiperdia in the context of diabetic and hypertensive patients in our area had a relevant 
impact because it contributed to elucidating the need for professional assistance in the 
health education process. It provided to zero the rate of irregular treatment of SAH and 
the number of patients with hypertensive peak in outpatient consultations, in addition 
to obtaining the tracking of lower limb injuries in patients with DM, in turn advising in 
relation to the prevention of diabetic foot and optimizing treatment of these patients. 
CONCLUSION: The general objective of this project was to reveal the importance of 
the team's actions in the care of patients with Hypertension and Diabetes, within the 
HIPERDIA program, these actions have become an even more important mechanism 
for achieving quality of life. The team had a great challenge because inappropriate 
habits and behaviors were changed in the area of operation, to improve the 
population's health, the strength is in the will to help the population to have lifestyle 
changes. The greatest weakness was the beliefs deeply rooted in the population and 
the limited material resources available to the municipality. 

 
 

 

Keywords: Hypertension; Diabetes mellitus; Health promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Aurora do Pará, município que pertence à mesorregião do Nordeste Paraense 

e microrregião de Guamá do Estado Pará. A população estimada em 2019 é de 

31.338 habitantes em 1.811,840 km². Os municípios limítrofes são ao Norte os 

municípios Mãe do Rio e Concordia do Pará, ao Nordeste está Capitão Poço, no Sul 

encontra-se Ipixuna do Pará e ao Sudoeste Tomé- Açu. Sua economia principal é a 

produção farinha de mandioca, é um dos maiores produtores do nordeste paraense, 

tendo também sua pecuária bastante desenvolvida nesta região e como recursos 

naturais o minério Caulim, também tem áreas grandiosas de matas virgens que 

propicia para o manejo florestal e extração de madeiras.  

A cultura é diversificada, sendo influenciadas por indígenas e pelos 

nordestinos, se evidencia através das manifestações religiosas, da gastronomia, do 

folclore, danças, músicas, etc.; desponta como grande roteiro turístico do Brasil, como 

rios, igarapés festas tradicionais como cavalgada, vaquejada e quadra junina, gerando 

uma excelente oportunidade para investimentos turísticos. A estrutura do município 

consta com uma praça de lazer e uma quadra poliesportiva. A Secretaria de Esporte, 

Lazer, Cultura e Turismo incentiva, apoia e promove as atividades culturais e 

esportivas, fazem festivais que se destacam diferentes atividades culturais, torneios, 

esportes, palestras educativas e de saúde. 

A Secretaria de Saúde em sua estrutura está composta por um Hospital e uma 

UBS, não tem pronto-socorro, estando situada em área urbana. É um município de 

pequeno porte, e o levantamento no ano 2016 apresentou coeficientes de óbitos 

infantis é igual a 17,7 a cada mil nascidos vivos, de mortalidade neonatal é de 12,65 

a cada mil nascidos vivos e de mortalidade pós-neonatal é de 5,06 a cada mil nascidos 

vivos, o coeficiente de mortalidade geral é de 3 a cada 1000 habitantes. A incidência 

de tuberculose foi de 1,3 a cada 10.000 habitantes, a de hanseníase é de 1,3 a cada 

10.000 habitantes, tem uma prevalência elevada de doenças crônicas não 

transmissíveis, na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabete Melito (DM), sendo 

mais alta a prevalência de HAS na faixa etária entre 25 e 64 anos, para melhorar estes 

indicadores estão planejadas ações de promoção e prevenção.  

São 3361 habitantes cadastrados na unidade, a localização espacial é urbana 

e a população está concentrada num aglomerado de casas de madeira e alvenaria, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2019
https://www.facebook.com/Secretaria-de-Esporte-Lazer-Cultura-e-Turismo-Selctur-633150047077170/
https://www.facebook.com/Secretaria-de-Esporte-Lazer-Cultura-e-Turismo-Selctur-633150047077170/
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com ruas pavimentadas parcialmente, áreas de cultivos e criação de subsistência 

(galinha), o esgotamento sanitário é parcial, tem rede pública para coleta de lixo 3 

vezes por semana e o tipo de transporte é terrestre, com locomoção de veículos e 

transporte rodoviário em estradas urbanas e vicinais com comprometimento e 

responsabilidade socioambiental.  

Definindo a estrutura física, a Unidade possui cobertura, pisos, paredes e 

materiais de acabamento adequados, com salas em sua estrutura para: recepção, 

espera, prontuários, administração e gerência, atividades coletivas para profissionais 

da Atenção Básica, procedimentos, vacinas, curativos, esterilização, assistência 

farmacêutica, consultórios aptos para atendimento ginecológico acoplado ao sanitário 

e consultório médico. 

 Atende aos parâmetros do Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas 

de Saúde, possui consultório odontológico com equipe odontológico completo, 

almoxarifado, sanitário público, banheiro exclusivo para funcionários, possui 

copa/cozinha, área de serviço e depósito de material de limpeza, depósito de lixo, sala 

de expurgo. Não possui sala para: ACS, coletas/exames, inalação coletiva 

(nebulização), observação, multiprofissional para acolhimento à demanda 

espontânea, escovodromo e utilidades. 

Para o bom desempenho das atividades a equipe está composta por 1 médica, 

1 enfermeira, 1 dentista, 1 técnica de saúde bucal, 2 técnicas de enfermagem, 5 

Agentes de Saúde Comunitário (ACS), 1 recepcionista, 2 serventes. O Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) com atenção 

especializada em Assistência Social; fisioterapeuta; médico internista, psiquiatra; 

nutricionista e psicólogo, de acordo com os profissionais que compõem a equipe do 

NASF; constamos com computador e acesso à internet. 

Estamos com dificuldades na atenção e orientação continua através das 

consultas agendadas e visitas domiciliares, e um dos objetivos é realizar palestras 

educativas de caráter permanente, para promoção da saúde e prevenção de agravos 

na comunidade da área de abrangência. Pelas informações epidemiológicas utilizadas 

pela equipe, a qual faz parte da programação dos atendimentos e as ações em saúde, 

além do trabalho dia a dia encontramos pacientes em urgência e emergência com 

crises hipertensiva, no dia de consultas do Hiperdia, aproximadamente 40% dos 

usuários estavam em tratamento irregular da HAS. 
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Em relação aos pacientes diabéticos com obesidade e presença de ferimento 

infectado no pé, pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) em estágio 

avançado e neste primeiro semestre de 2019 tivemos dois óbitos em consequência 

de AVC; mas já conseguimos acompanhar 214 hipertensos, 68 pacientes diabéticos, 

12 pacientes idosos com limitações funcionais por sequelas de complicações das 

HAS.   

Mediante ao argumento encontrado percebeu-se a necessidade de 

implementar atividades voltadas para educação em saúde e a promoção, assim como 

palestras na unidade de saúde, comunidade, etc., além de pré-agendar na unidade e 

no atendimento domiciliar direcionado pelos agentes de saúde comunitário; foi 

abordado esta temática através de artigos científicos.  

Na visão dos pacientes com HAS e DM, a educação em saúde, está voltada 

para aspectos de promoção de hábitos saudáveis, promovendo mudanças de estilo 

de vida, possível pela reflexão acerca da doença e busca de um caminho terapêutico 

adequado ao cotidiano, o que pode favorecer sua autonomia e a capacidade de cuidar 

de si, ficou demonstrado que não estão sozinhos no enfrentamento do adoecimento 

crônico (ALMEIDA; MOUTINHO; LEITE. 2014). 

Para Carvalho Filha; Nogueira; Medina (2014), ressaltam a importância da 

ampliação do acervo e da quantidade de medicamentos para a consulta de Hiperdia, 

intensificação do rastreamento de doentes, melhoramento do acompanhamento de 

usuários diagnosticados e a descentralização dos pontos de coleta de exames para 

facilitar o acesso a tais serviços; também envolver a rede de assistência social, para 

difundir o conhecimento, abordando os perigos advindos do controle inadequado, 

suas complicações e sequelas e a necessidade de intensificar as ações de 

capacitação dos profissionais com vistas a estabelecer um atendimento qualificado e 

vinculação aos hipertensos e/ ou diabéticos sob sua responsabilidade sanitária, 

envolvendo à equipe multiprofissional.  

A educação na saúde pública no programa HIPERDIA, apesar de toda sua 

variação quanto aos métodos utilizados, possui como essência a educação, tendo 

como finalidade na área de saúde a promoção de ações e esclarecimentos à 

população para que esta desenvolva maior autonomia no que diz respeito às 

informações quanto a convivência com a diabetes e a hipertensão, os pacientes 

passarão a ter uma visão mais reflexiva a respeito às suas próprias enfermidades e 

limitações, é   possível   perceber   que   uma   das   maneiras mais disseminadas 



14 
 

 
 

sobre educação  e  saúde  é  aquela  na  qual  as  execuções se intensificam mediante 

condições formais de ensino aprendizagem (NICOLAU et al. 2018). 

Além da relação médico-paciente, deve-se considerar também como fator 

importante o fato de que os pacientes hipertensos experimentam a influência de 

variados determinantes de adaptação às doenças crônicas que dependem da 

característica de personalidade do indivíduo, dos seus mecanismos de enfrentamento 

de problemas, do seu autoconceito, da sua autoestima, da experiência prévia com a 

doença e, ainda, das atitudes dos cuidadores da área de saúde. Resta desenvolver 

mecanismos de busca e abordagem ativa sobre os pacientes que se ausentaram do 

atendimento. O papel dos profissionais de saúde em âmbito político mais amplo é 

crucial, lutando pelo desenvolvimento de políticas de saúde que facilitem e motivem o 

acesso do paciente aos serviços de saúde (GOMES; SILVA; SANTOS. 2010).  

De acordo com Nascimento et al (2017), a importância de determinar as normas 

de implementação do Hiperdia que o enfermeiro tenha papel de articulador de ações 

e disseminador de informações, considerando que a educação em saúde é um 

alicerce a ser firmado nos setores de saúde para minimizar agravos decorrentes da 

Hipertensão e a Diabetes. A promoção da saúde e prevenção de doenças contribui 

para o atendimento de excelência ao usuário e buscam alcançar perfis profissionais 

orientados pelas necessidades da população, em cada realidade regional e em cada 

nível de complexidade. 

Este estudo demonstra a importância da educação em saúde voltada aos 

portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus cadastrados no 

programa HIPERDIA, outro fator importante é a promoção do autocuidado, o qual 

também deve ser exposto através da educação em saúde, tornando-se mais uma 

estratégia para o acompanhamento de hipertensos e diabéticos, a partir daí, 

percebemos a importância contínua do autocuidado na atenção primária, a fim de 

evitar maiores complicações ao paciente (RAMOS. 2013). 

Lima et al (2011), evidenciaram a relevância do estabelecimento de atividades 

educativas com a população estudada, com o objetivo de estimular a prática de 

atividade física regular e a ingestão calórica adequada. Em relação às complicações 

crônicas decorrentes das doenças, as mais comuns foram às cardiovasculares e os 

fatores de risco estiveram relacionados aos hábitos de vida sedentários, ao sobrepeso 

e a obesidade. 
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Cabe ressaltar a importância do trabalho integrado das Coordenações de 

Atenção Primária/Básica e de Vigilância em Saúde, buscando a utilização otimizada 

das informações fornecidas pelo HIPERDIA, combinadas às informações do SIM, 

SIAB, SIH e demais sistemas de informação. É importante esclarecer que o SIAB 

possibilita o cadastramento de diabéticos e hipertensos, mas não os identifica 

individualmente, não discrimina aqueles que são diabéticos e hipertensos e nem exige 

a comprovação diagnóstica antes do cadastramento, tornando os dados coletados, a 

nível Federal, com pouco valor epidemiológico (CHAZAN; PEREZ. 2008).  

Torna- se difícil assegurar o direito à saúde garantida aos cidadãos, a 

percepção que os usuários têm sobre o acesso ao medicamento, sob o enfoque dos 

direitos sociais, demonstra que a maioria dos usuários se sente alheia a esse direito, 

demonstrando gratificação, conformismo e passividade diante do que lhes estão 

oferecendo. Isso conduz a uma situação de destituição de direito e aparentemente 

não pertencer à sociedade, quando não conseguem obter alguns dos medicamentos 

contidos na receita, os usuários não questionam o motivo pelo qual não receberam o 

remédio, demonstrando o desconhecimento dos seus direitos, também pode ser 

observada nas expressões deles ao saírem dos consultórios após o atendimento 

médico, ou conseguirem ter acesso à medicação prescrita, evidenciada pelo sorriso 

nos lábios e pelo agradecimento à atendente da farmácia (PAULA et al. 2011). 

 

1.1 Justificativa 

 

Temos como responsabilidade realizar assistências integrais como promoção 

da saúde e prevenção de agravos com atendimentos clínicos, tanto na Unidade de 

saúde da família quanto em atendimentos domiciliares ou ainda em outros espaços 

comunitários, participando com o enfermeiro no gerenciamento dos insumos e 

espaços para o adequado funcionamento da ESF. Temos percebido e analisado em 

reuniões mensais da equipe a existência da falta de aderência ao programa 

HIPERDIA, a aceitação do tratamento medicamentoso e não medicamentoso, por 

causa de uma desorganização do manejo dos pacientes, limitações estruturais do 

SUS, uma população com perfil de vulnerabilidade social, pela dificuldade de 

adequações as mudanças comportamentais frente aos cuidados ao controle a 

Hipertensão arterial e a Diabetes Mellitus. 
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Considerando que os aspectos que envolvem ao público alvo o risco para 

acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca 

congestiva, insuficiência renal e morte prematura considerável. Para diminuir estes 

riscos que além de ter feito mutirão para organização direta dos prontuários e indicar 

um sistema de acompanhamento, foi necessário realizar curso de capacitação para 

todos os membros da equipe sobre os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

para estabelecer o algoritmo de tratamento e os mecanismos para o 

monitoramento clínico dos pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus. 

As atividades nos serviços de saúde de base foram planejadas as intervenções 

educativas, em forma de dinâmicas de grupo, rodas de conversa e palestras na 

comunidade, ressaltando a importância de conhecer as complicações clínicas, 

psicológicas, familiares e sociais e para orientar e sensibilizar a população 

abrangente. 

O motivo pelo qual foi executado este projeto foi porque se fez necessário a 

adoção de novas práticas, exigindo ampla mobilização dos profissionais de saúde e 

dos gestores. 

A equipe participou da análise dos problemas levantados e considerou que a 

falta de aderência ao programa HIPERDIA, a aceitação do tratamento medicamentoso 

e não medicamentoso foi o problema que mereceu uma intervenção mais imediata 

para que se possa melhorar a qualidade de vida dos usuários considerando que essa 

falta foi maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes.  

Este fato demonstrou que nossa equipe precisou fortalecer as atividades 

educativas para que a população tenha tido maior percepção do risco, além de 

percebermos a necessidade de capacitar os profissionais da saúde em relação ao 

tema, e involucrar gestores municipais na busca de melhorar o acesso da população 

à UBS. 

Sendo assim, considerou-se necessário a implantação do plano de intervenção 

na área de abrangência para que as ações estratégias tenham resultados, levando a 

uma melhor qualidade de vida dos usuários, para enfrentar essa situação foram 

propostas ações educativas e preventivas, dentre delas: ações educativas e o efetivo 

relacionamento paciente, família e equipe interdisciplinar incentivando assim a 

assistência a todas as consultas planejadas. Este trabalho realizou novas descobertas 

e aprimorou o cuidar/cuidado dos usuários, na perspectiva da promoção da saúde. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Propor um plano de intervenção para adesão dos usuários do Programa 

HIPERDIA na área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar os usuários hipertensos e diabéticos inscritos no Programa 

HIPERDIA que não frequentam os serviços de saúde 

• Elaborar cronograma para a organização direta dos prontuários, determinando 

uma disposição da agenda dos pacientes, com rotina semanal. 

• Capacitar os membros da equipe sobre os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas. 

• Realizar ações educativas em forma de dinâmicas de grupo, rodas de conversa 

e palestras na comunidade. 

• Estimular atenção integral e multidisciplinar com a equipe do NASF para 

solicitar avaliação de profissionais de Assistência Social. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Implicações Éticas 

 

Este projeto de intervenção teve como estratégia a Educação em Saúde, com 

o desenvolvimento de ações educativas, portanto não será necessário submeter ao 

comitê de ética.  

 

3.2  Delineamento do Estudo 

 

O projeto foi desenvolvido por meio do levantamento de dados realizado pela 

Equipe da ESF “Luis Vidal de Carvalho” do município Aurora do Pará/PA, durante os 

atendimentos em grupos, consultas agendadas ou de rotina. Após realizado o 

diagnóstico de saúde da população, da área de abrangência e discussão com toda a 

equipe foi elencado o principal problema para receber o plano de intervenção.  

 Para embasar o desenvolvimento do projeto foi realizada uma revisão narrativa 

de literatura de artigos relacionados com temas disponíveis na base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Virtual do Núcleo de Educação em 

Saúde Coletiva (NESCON) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), além dos 

manuais de saúde do Ministério da Saúde (MS) e de informações contidas nos 

prontuários e em registros da unidade. Para o desenvolvimento do Plano de 

Intervenção, foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

seguindo os passos: priorização dos problemas, descrição e explicação do problema 

priorizado, seleção dos nós críticos e desenho das operações do plano (FARIA;  

CAMPOS; SANTOS. 2018). 

As seguintes operações contribuíram na execução deste projeto:  

• Determinar uma organização da agenda dos pacientes, com rotina semanal. 

Responsabilidades: Médica e enfermeira da ESF. 

Demanda das operações: Demanda por recursos materiais para Secretaria de 

Saúde.  

Responsabilidades da demanda: Coordenadora da ESF: envio de ofício para 

recursos para Secretaria de Saúde. 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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Recursos necessários: Recursos materiais: material de escritório (quatro cadernos, 

canetas esferográficas azuis e vermelhas, canetas hidrográficas, lápis e borracha). 

• Mutirão para organização direta dos prontuários e para adicionar folhas de 

informação de diagnóstico. 

Responsabilidades: Enfermeira, Recepcionista, Técnica de enfermagem, ACS. 

Recursos necessários: Recursos materiais: material de escritório como papéis, 

papel cartão, canetas hidrográficas, fichas impressas; armário metálico para arquivo. 

Disponibilização de um turno de trabalho para a atividade organizativa. 

• Reserva de um turno da semana exclusivo para atenção aos pacientes do 

Hiperdia. 

Responsabilidades: Médica e enfermeira da ESF. 

Recursos necessários: Recursos materiais: material de escritório (quatro cadernos, 

canetas esferográficas azuis e vermelhas, canetas hidrográficas, lápis e borracha). 

Recursos humanos: médica, enfermeira, recepcionista, técnica de Enfermagem da 

ESF.  

• Capacitação da equipe de saúde 

Responsabilidades: Coordenadora da ESF e Coordenadora da Atenção Básica. 

Demanda das operações: Demanda por recursos materiais para Secretaria de 

Saúde para o desenvolvimento do curso de capacitação.   

Responsabilidades da demanda: Profissionais envolvidos na participação.  

Recursos necessários: Recursos materiais: Cadernos, canetas, materiais 

informativos, tempo, local. Recursos humanos (cognitivos): Professor responsável da 

atividade.  

• Realizar palestras durante sala de espera. 

Responsabilidades: Médica e enfermeira da ESF. 

Demanda das operações: Demanda por recursos materiais para Secretaria de 

Saúde. 

Responsabilidades da demanda: Coordenadora da ESF: envio de ofício para 

recursos para Secretaria de Saúde. 

Recursos necessários: Recursos materiais: Cartazes, folders e materiais 

informativos. Recursos audiovisuais: Datashow e notebook. Recursos humanos: 

médica, enfermeira, técnica de enfermagem e ACSs. Recursos cognitivos: médica e 

enfermeira. 
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• Maior tempo para orientação e retirada de dúvidas durante consultas. 

Responsabilidades: Enfermeira, Recepcionista, Técnica de enfermagem, ACS. 

Demanda das operações: Demanda por recursos materiais para Secretaria de 

Saúde. 

Responsabilidades da demanda: Coordenadora da ESF: envio de ofício para 

recursos para Secretaria de Saúde. 

Recursos necessários: Maior disponibilidade de tempo de consulta para pacientes 

do HIPERDIA. Recurso humano: médica. 

• Atividades educativas com a população atendida no programa do HIPERDIA. 

Responsabilidades: Enfermeira, Recepcionista, Técnica de enfermagem, ACSs. 

Demanda das operações: Demanda por recursos materiais para o 

desenvolvimento das intervenções educativas em forma de dinâmicas de grupo, rodas 

de conversa e palestras educativas com intervenção da comunidade.  

Responsabilidades da demanda: ACS para a mobilização dos usuários.   

Recursos necessários: Recursos materiais: Cartazes, folders e materiais 

informativos. Recursos audiovisuais: Datashow e notebook. Recursos humanos: 

médica, enfermeira, técnica de enfermagem e ACSs. Recursos cognitivos: médica e 

enfermeira. 

• Reuniões mensais com a equipe do NASF para solicitar avaliação de 

profissionais de Assistência Social 

Responsabilidades: Médica e enfermeira. 

Demanda das operações: Acionar Ministério Público, CRAS e Conselho Tutelar, 

associado ao NASF, em casos cabíveis.  

Responsabilidades da demanda: Médica e Enfermeira: marcar e estar presentes em 

todas reuniões para repasse de demandas. 

Recursos necessários: Recursos humanos e tempo.  

O projeto foi avaliado pelos resultados dos vetores de descrição de resultados 

(VDR):  

➢ Zerando a taxa de tratamento irregular de HAS e o número de pacientes com 

pico hipertensivo em consultas ambulatoriais. 

➢ Realizando visitas em domicílio para acompanhamento dos pacientes e 

conseguir acompanhamento multiprofissional para suas limitações funcionais. 
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➢ Rastreando lesões em MMII nos pacientes com DM, orientar em relação a 

prevenção do pé diabético e otimizar tratamento desses pacientes. 

➢ Realizando prevenção terciária em pacientes com HAS e DMII. 

➢ Diminuindo a taxa de óbitos por AVC e realizar tratamento regular para todos 

pacientes com HAS. 

O desenvolvimento de ações educativas apontou uma melhor adesão do 

público alvo ao programa Hiperdia, impactando a conscientização dos pacientes e 

estimulando à prevenção de doenças. 
.  

 

3.3  População de Estudo 

 

Temos na área de abrangência uma população adscrita de 3361. Se atuou com 

um total de 214 hipertensos, dos quais 133 foram mulheres e 81 homens, com relação 

aos diabéticos foram 41 mulheres e 27 homens para um total de 68. O público alvo 

pertencente a unidade reside na zona urbana.  

 

Critérios de inclusão:  

✓ Usuários adultos e idosos de ambos os sexos;  

✓ Acompanhados na unidade; 

 

Critérios de exclusão:  

✓ Usuários em acompanhamento temporário ou em trânsito;  

✓ Portadores de transtornos mentais. 

.  
 

3.4  Variáveis do Estudo 

 

As variáveis foram compostas pelo perfil sócio demográfico e socioeconómico 

da população selecionada e dados secundários como prevalência de doenças 

crônicas, controle de peso, nível de atividade física; proveniente dos prontuários dos 

pacientes cadastrado e acompanhados na unidade. 

Além das seguintes variáveis:  

▪ Dependência e uso regular das medicações 
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Esta variável será dividida em: 

✓ Pacientes que fazem uso regular dos medicamentos, mas não de forma 

diária; 

✓ Pacientes que usam diariamente os medicamentos prescritos. 

✓ Pacientes que nunca usam medicamentos. 

▪ Manejo pelos profissionais da saúde 

Esta variável será dividida da seguinte maneira: 

✓ Pacientes que recebem acompanhamento contínuo na unidade; 

✓ Pacientes sem acompanhamento regular na unidade. 

 

3.5  Análise Estatística dos Dados 

 

A abordagem do projeto foi qualitativa, os dados levantados a partir do 

acompanhamento dos usuários foram analisados, visando os seguintes aspectos: 

hábitos, costumes, fatores que influenciam a não adesão no programa Hiperdia, o 

entendimento que os mesmos têm e a participação deles nas ações desenvolvidas, 

além da participação dos profissionais e a equipe no curso de capacitação.  
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4 RESULTADOS 

 

As intervenções foram realizadas com um total de 214 hipertensos, dos quais 133 

são mulheres e 81 homens, com relação aos diabéticos são 41 mulheres e 27 homens 

para um total de 68. Ainda, os profissionais que compõe a equipe da ESF: a Médica, 

a Enfermeira, Recepcionista, Técnica de enfermagem, os ACS, além do NASF e a 

gestão do Departamento de Atenção Básica.  

A maioria deles possuem baixa escolaridade, elevado número de filhos e 

apresentam renda mensal baixa.  

Foram realizadas 37 atividades educativas, participando delas todos os pacientes 

com HAS e DM, as estratégias encaminhadas para estes usuários e a comunidade na 

promoção e orientação com relação à importância da consulta de HIPERDIA, 

sensibilizou para a prevenção das complicações. 

Foram realizados cursos de capacitação para todos os profissionais membros da 

equipe sobre os conhecimentos dos cuidados medicamentosos e não 

medicamentosos, no que se refere à abordagem dos pacientes inseridos no programa 

HIPERDIA.  

Foram apresentados os resultados em forma de gráficos para um melhor analises 

e discussão, foram consideradas perdas os dados incompletos dos documentos 

analisados.  

 

 
 
Fonte: Autoria própria  
Relatório das ações, novembro, 2019.  
Gráfico 1: Proporção dos pacientes com HAS e DM por sexo participantes. 
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Fonte: Autoria própria. 
Gráfico 2: Ações educativas em forma de dinâmica de grupo, roda de conversa e palestra na 
comunidade. Quantidade e temática abordada por mês.  

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
Relatório e frequência das ações, novembro, dezembro e janeiro, 2019-2020.  
Gráfico 3: Público total de participantes em ações educativas por mês. 
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Fonte:  Autoria própria. 
Relatório e frequência das ações, novembro, dezembro e janeiro, 2019-2020.  
Gráfico 4: Público total de participantes por sexo. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
Gráfico 5: Público total de participantes por tema. 
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5 DISCUSSÃO 

 

      O atendimento a consulta no Programa do HIPERDIA no contexto do paciente 

diabético e hipertenso, em nossa área teve um impacto relevante porque contribuiu 

para a elucidação da necessidade da assistência profissional no processo de 

educação em saúde. Ainda proporcionou zerar a taxa de tratamento irregular de HAS 

e o número de pacientes com pico hipertensivo em consultas ambulatoriais, além de 

conseguir o rastreamento de lesões em MMII nos pacientes com DM, na sua vez 

orientar em relação a prevenção do pé diabético e otimizar tratamento desses 

pacientes. 

Dos pacientes com HAS participantes um 62,2% foi feminino e um 37,8% 

masculinos; no caso dos pacientes com DM um 60,3% foi feminino e um 39,7 foi 

masculino.  

Foram um total de 37 atividades educativas, participativas e interativas entre os 

meses de novembro, dezembro e janeiro, alcançando-se um 100% de participação, 

os temas abordados foram: alimentação saudável, cuidado dos pés, aferição da PA, 

atividades físicas e relatos de experiências. Os temas seguiram uma estrutura mínima, 

que privilegiou as necessidades do grupo, sempre de forma que o usuário tenha sido 

participante ativo desta decisão, com uma linguagem adequada para o nível de 

escolaridade do paciente, para que as atividades sejam adequadamente interpretadas 

e enfocadas em atrativos em que todos os pacientes tenham sua pressão arterial 

aferida e caminhada em grande grupo.  

Os pacientes participantes das atividades educativas mostraram interesse em 

dar continuidade às mesmas para ter uma melhor qualidade de vida e superar a 

expectativa de vida do município. Lima et al (2011), evidenciaram a relevância do 

estabelecimento de atividades educativas com a população estudada, com o objetivo 

de estimular a prática de atividade física regular e a ingestão calórica adequada. Em 

relação às complicações crônicas decorrentes das doenças, as mais comuns foram 

às cardiovasculares e os fatores de risco estiveram relacionados aos hábitos de vida 

sedentários, ao sobrepeso e a obesidade. 

Nas ações educativas realizadas com participação de 1002 usuários, 

distribuídas por meses a considerar, mês de novembro foram 714, dezembro 81 e 

janeiro (primeira quinzena) 207 participantes, quanto ao sexo distribuídos em 673 

foram femininos e 329 masculinos. No tema de alimentação saudável participaram 
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215, aferição da PA 301, atividade física 91, cuidado dos pés 126 e relatos de 

experiência 269. Nicolau et al. (2018) afirma que a educação na saúde pública no 

programa HIPERDIA, apesar de toda sua variação quanto aos métodos utilizados, 

possui como essência a educação. 

 A finalidade da abordagem na área da promoção a saúde e ações que dizem 

respeito às informações e esclarecimentos à população para que desenvolva maior 

autonomia nas mudanças de comportamento a convivência com o quadro clinico da 

diabetes e da hipertensão, os pacientes passarão a ter uma visão mais reflexiva à 

respeito às suas próprias enfermidades e limitações, é   possível   perceber   os 

conhecimentos e as  atitudes sobre educação  e  saúde  e  qual  as práticas e a 

frequência das execuções  mediante condições formais de ensino aprendizagem. 

Elevou-se o grau de conhecimentos dos profissionais da saúde mediante curso 

de capacitação de todos os membros da equipe para melhorar a abordagem das 

orientações do programa de HIPERDIA segundo o protocolo clínico do Ministério da 

Saúde, tendo um total de 100% de participação nas atividades planejadas. Cabe 

ressaltar a importância do trabalho integrado das Coordenações de Atenção 

Primária/Básica e de Vigilância em Saúde, buscando a utilização otimizada das 

informações fornecidas pelo HIPERDIA, combinadas às informações do SIM, SIAB, 

SIH e demais sistemas de informação. (CHAZAN; PEREZ. 2008).  

Foi possível perceber por meio dos relatos dos participantes, a insatisfação quanto 

ao atendimento dos usuários de HAS e DM, porque eles referem a respeito da 

consulta do atendimento no HIPERDIA, que se encontra focada à entrega de 

medicamentos. No estudo de Almeida; Moutinho; Leite (2014), foi favorecido no que 

diz respeito a visão dos pacientes com HAS e DM, porque consideram que a educação 

em saúde, está voltada para aspectos de promoção de hábitos saudáveis, 

promovendo mudanças de estilo de vida e busca do caminho terapêutico adequado 

ao cotidiano do usuário, ficou demonstrado que não estão sozinhos no enfrentamento 

do adoecimento crônico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral deste projeto foi desvelar a respeito da importância das ações da 

equipe no atendimento a pacientes portadores de Hipertensão e Diabetes, dentro do 

programa HIPERDIA para a adesão dos usuários, estas ações se tornaram um 

mecanismo ainda mais importante para o alcance da qualidade de vida.  

O desenvolvimento de ações educativas apontou uma melhor adesão do público 

alvo ao programa Hiperdia, impactando a conscientização dos pacientes e 

estimulando à prevenção de doenças. Combinou-se ter periodicamente um evento 

comemorativo, seja ela a festa dos aniversariantes do mês, uma data como Páscoa, 

Natal, Dia do Amigo, ainda se organizou feiras de saúde junto à equipe de saúde, pois 

todos esses momentos fortalecem os vínculos e quebram a rotina dos grupos. 

O planejamento do cronograma da agenda propiciou a organização para o 

atendimento, estabeleceu prazos e estimativa de prazos para conclusão das tarefas, 

contribuindo no auxílio do gerenciamento e controle, permitindo de forma rápida a 

visualização de seu andamento. A realização do cronograma foi ferramenta da equipe 

para a organização direta dos prontuários, que ajudou a uma melhor distribuição e o 

encadeamento na agenda dos pacientes de acordo com as atividades a serem 

cumpridas, pelo que as mulheres por serem predominantes as HAS e DM requereram 

uma atenção maior.  

A equipe teve um grande desafio porque mudaram hábitos e comportamentos 

inadequados na área de atuação, para melhorar a saúde da população, a força incidiu 

na vontade de ajudar a população a ter mudanças do estilo de vida. A maior fragilidade 

são as crenças profundamente enraizadas na população e a limitação dos recursos 

materiais disponíveis para o município.  
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