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Resumo
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) são doenças crônicas cada
vez mais incidentes na população, representando importantes fatores de risco cardiovas-
cular, e por isso são responsáveis por alta morbimortalidade. No Centro de Saúde da
Família (CSF) Industrial em Seara – SC, pelos dados levantados, provavelmente há um
subdiganóstico dessas patologias, pois a prevalência é baixa se comparada às taxas na-
cionais. Devido a esse fato, torna-se necessário um plano de intervenção com objetivo
de aumentar o diagnóstico de HAS e DM, para assim realizar detecção precoce dessas
condições e tratamento adequado, aumentando a sobrevida dos pacientes. Este projeto
será desenvolvido no CSF Industrial, de fevereiro a julho de 2016, através de uma ficha de
anamnese que contempla itens como idade, sexo, peso, altura, pressão arterial, glicemia
capilar, história prévia de HAS ou DM, história familiar de infarto agudo do miocárdio
(IAM) e perfil lipídico. Além de diagnosticar HAS e DM, essa ficha visa também estratifi-
car o risco cardiovascular dos indivíduos participantes, a fim de direcionar uma estratégia
mais individualizada e acompanhamento rigoroso para os casos necessários. Através desse
projeto também será realizada capacitação da equipe de saúde do CSF, qualificando o
atendimento em saúde para a população.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, Subdiagnóstico
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1 Introdução

Para introduzir meu proejto de intervenção situo o meu local de atuação, que é no
Centro de Saúde de Família Industrial (CSF) em Seara-SC, um dos cinco CSF do muni-
cípio. Seara fica localizada no oeste de Santa Catarina e possui 16.936 habitantes (IBGE,
2015). Pela última coleta de dados referente ao CSF Industrial realizada em novembro
de 2015 pelo e-SUS, a população de abrangência era de 5.003 habitantes, sendo 4.283
indivíduos com idade maior ou igual a 15 anos. Do total dos habitantes, 247 estavam
cadastrados como portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 59 com Diabetes
Mellitus (DM), ou seja, para a HAS a prevalência foi de 4,93% e para DM foi de 1,17%.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a prevalência da HAS no Brasil varia
de 22 a 44% em adultos (32% em média), chegando a mais de 50% em idosos (SBC,
2010). Já para o DM, a prevalência mundial foi estimada em 9% (GRILLO et al., 2013).
No Brasil, a prevalência foi de 7,6% por volta de 1980 e em 2003 passou a 12% nos homens
e 16% nas mulheres (GUSSO; LOPES, 2012). Isto também é apresentado pela SBD (SBD,
2015).

Portanto, podemos notar que há um subdiagnóstico dessas doenças crônicas no CSF
em questão, o que também se repete no restante do município, o qual possui apenas 11,1%
de sua população cadastrada com HAS e 1,71% com DM (BRASIL, 2015). Isso pode es-
tar ocorrendo por vários motivos visualizados no cotidiano do serviço de saúde, dentre
eles: pouca busca do CSF por parte de pacientes com maior risco de doenças crônicas,
como pacientes a partir da quarta década de vida e idosos, obesos, tabagistas e etilistas;
inexistência de dados e controle de acompanhamento da população com essas patolo-
gias; inexistência de grupo de informações e educação em saúde sobre HAS/DM; falta
de informações, tanto por parte dos profissionais de saúde, quanto da população, sobre o
diagnóstico dessas doenças e suas implicações; aferição incorreta da pressão arterial (PA)
nas salas de triagem, com descaso aos valores limítrofes de PA, muitas vezes orientando
inadequadamente o paciente naquele momento.

Outra razão possível para ocorrência desse problema é o sistema em que ocorre os aten-
dimentos médicos nos CSF do município, o qual se dá exclusivamente por livre demanda,
sem agendamento de consultas. Ou seja, não há atendimento garantido à população que
necessita, dificultando o acesso aos serviços de saúde. Além disso, esse modelo facilita
uma abordagem médica apenas curativista, pois trabalha com uma grande demanda,
ocasionando falta de tempo nos atendimentos aos pacientes com múltiplas queixas ou co-
morbidades e preenchimento de dados inadequados no prontuário médico. Por fim, toda
essa situação pode acabar afastando os pacientes com doenças crônicas, como HAS e DM,
que na maioria são assintomáticos e precisam de acompanhamento médico frequente,
principalmente devido a alta morbimortalidade relacionadas a suas patologias de base.
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Os estudo de Brandão, Amodeo e Nobre (2012); Gusso e Lopes (2012); SBC (2010)
e Lotufo (2008) destacam que a HAS e o DM são os mais importantes fatores de risco
para doenças cardiovasculares, as quais, por sua vez, constituem-se as principais causas de
mortalidade na população de Seara e a segunda causa de internação hospitalar, assim como
ocorre na maior parte do país e do mundo, ocasionando custos médicos e socioeconômicos
elevados.

Devido a esses dados levantados, sugere-se um plano de intervenção com objetivo de
aumentar o diagnóstico de HAS e DM, posteriormente também avaliando o risco car-
diovascular dos pacientes participantes do projeto, em um segundo momento, a fim de
individualizar condutas terapêuticas para um melhor controle e acompanhamento das
comorbidades. Essa problemática e a intervenção necessária para solucioná-la estão di-
retamente relacionadas à rotina da equipe de saúde, desde os profissionais que realizam
triagem (técnicos de enfermagem), até o enfermeiro e o médico. Por isso, antes de realizar
o protocolo para diagnosticar mais portadores de HAS e DM, precisa-se, também, capa-
citar a equipe de saúde, atentando principalmente para o diagnóstico precoce e correto
das patologias cardiovasculares, assim como a identificação de seus fatores de risco.
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2 Objetivos

2.1 Objetivo geral:
- Elaborar uma ficha de anamnese para uso no CSF Industrial, a fim de aumentar

a incidência e prevalência do diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes
Melitus, riscos cardiovasculares e fatores de risco.

2.2 Objetivos Específicos:
- Realizar capacitações sobre Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Melitus, afim

de transformar o processo de trabalho da equipe e qualificar o atendimento prestado à
esse usuário.
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3 Revisão da Literatura

Hipertensão Arterial Sistêmica
Clinicamente, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser definida como o nível

de Pressão Arterial (PA) no qual o tratamento adequado reduz a morbidade e mortalidade
associada. Os critérios clínicos atuais para definir HAS baseiam-se na média de duas ou
mais aferições da PA na posição sentada durante cada uma de duas ou mais consultas
ambulatoriais, sendo caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA (PA � 140/90
mmHg) (BRASIL, 2013b). A classificação mais utilizada em todo o mundo é baseada
nas diretrizes norte-americanas (Tabela 1) e recomenda critérios de PA para definir a PA
normal, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1 e 2 e hipertensão sistólica isolada, ocor-
rência comum entre os idosos (FAUCI et al., 2008). Bibliografias mais recentes sugeram
que PA � 180/100 mmHg, mesmo que em medida únida, também é diagnóstico de HAS
(DASKALOPOULOU et al., 2015).

A medida da PA deve ser realizada em todas as consultas e procura do paciente pelo
serviço de saúde, seja por médicos, enfermeiros e outros profissionais da área, através da
técnica correta (Quadro 1). Os procedimentos de medida da PA são simples e de fácil
realização, porém nem sempre são realizados de forma adequada. Condutas que podem
evitar erros são, por exemplo, o preparo apropriado do paciente, como evitar verificar
a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, ansiedade), uso de técnica
padronizada e equipamento calibrado (SBC, 2010).

A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Estima-se que
essa patologia seja responsável por 6% das mortes em todo o mundo. A cada ano morrem
cerca de 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo devido à HAS, sendo que cerca de 80%
dessas mortes ocorrem em países emergentes e em desenvolvimento e mais da metade das
vítimas têm entre 45 e 69 anos (BRANDÃO; AMODEO; NOBRE, 2012).

Nos EUA, aproximadamente 58,4 milhões de indivíduos (28,7% da população) apre-
sentam HAS. Esta é mais prevalente nos homens do que nas mulheres no início da vida

Tabela 1 – Tabela 1- Classificação da pressão arterial em adultos.

Classificação da pressão arterial Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)

Normal <120 e <80
Pré-hipertensão 120 a 139 ou 80 a 89

Hipertensão estágio 1 140 a 169 ou 90 a 99
Hipertensão estágio 2 >=160 ou >= 100

Hipertensão sistólica isolada >= 140 e <90
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Tabela 2 – Quadro 1 - Procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial.
SBC, 2010.

Preparo do paciente

1. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5
minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida.

Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento.
2. Certificar-se de que o paciente NÃO: está com a bexiga cheia; praticou exercícios

físicos há pelo menos 60 minutos; ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; fumou
nos 30 minutos anteriores.

3. Posicionamento do paciente: Deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés
apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura
do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4o espaço intercostal), livre de roupas,

apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
Para a medida propriamente:

1. Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida
selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço.

2. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital.
3. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial.

4. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu
reaparecimento corresponderá à PA sistólica.

5. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do
estetoscópio sem compressão excessiva.

6. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão
sistólica, obtido pela palpação.

7. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo).
8. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff),
que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a

velocidade de deflação.
9. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).

10. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu
desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa.

11. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no
abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da

sistólica/diastólica/zero.
12. Sugere-se esperar em torno de um minuto para nova medida, embora esse aspecto

seja controverso10,11.
13. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente e anotar os

valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a pressão arterial foi medida.
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adulta, embora entre os indivíduos mais velhos a prevalência é maior para as mulheres.
Além disso, a carga de HAS aumenta com a idade e, entre os indivíduos com 60 anos ou
mais, a prevalência chega a 65,4% (FAUCI et al., 2008).

No Brasil, sua prevalência varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média),
chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais
de 70 anos (SBC, 2010). Em Seara – SC, apenas 11,1% da população está cadastrada como
portadora de HAS (BRASIL, 2015). No CSF Industrial, do total de 5.003 habitantes, 247
estavam cadastrados como portadores de HAS, totalizando uma prevalência de 4,93%,
segundo coleta de dados realizada em novembro de 2015 para o e-SUS.

Além da alta prevalência, a HAS é responsável também por grande morbimortalidade
na população em geral. Essa patologia se comporta como um dos mais importantes fatores
de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. É
de responsabilidade da HAS pelo menos 40% das mortes por acidente vascular encefálico
(AVE), 25% das mortes por doença arterial coronariana e, em combinação com o diabetes,
50% dos casos de insuficiência renal terminal (GUSSO; LOPES, 2012).

Essa multiplicidade de consequências coloca a HAS na origem de muitas doenças
crônicas não transmissíveis e, portanto, caracteriza-a como uma das causas de maior
redução da expectativa e da qualidade de vida dos indivíduos (DUNCAN; SCHMIDT;
GIUGLIANI, 2004).

O risco de complicações cardiovasculares, incluindo doença coronariana, cerebrovascu-
lar, doença renal crônica, doença arterial periférica, retinopatia e óbito está diretamente
relacionado aos níveis pressóricos e à presença de fatores de risco associados, principal-
mente o DM (GUSSO; LOPES, 2012). E, embora a terapia anti-hipertensiva claramente
reduza os riscos de doenças vascular e renal, grande parte dos hipertensos ou não são
tratados ou são tratados de maneira inadequeda (FAUCI et al., 2008).

Dados de saúde internacionais mostram inadequado rastreamento, tratamento e con-
trole dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, principalmente a HAS, o que
contribui substancialmente para a morbidade e a mortalidade por esta doença. Ademais,
uma característia importante da HAS é seu caráter silencioso. É uma doença frequente-
mente assintomática, ou seja, o indivíduo geralmente não se sente doente. Isso pode, além
de retardar o diagnóstico da HAS, dificultar a adoção de mudanças no estilo de vida e a
adesão ao tratamento farmacológico (GUSSO; LOPES, 2012).

A prevenção primária e a detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar as do-
enças como a HAS. Porém, a implementação dessas medidas representa ainda um grande
desafio para os profissionais e gestores da área de saúde. Em nosso país, cerca de 75%
da assistência à saúde da população é feita pela rede pública do Sistema Único de Saúde
(SUS) (SBC, 2010). Por isso, os desafios de prevenção, diagnóstico e controle da HAS
e suas complicações são, sobretudo, das equipes de atenção básica (inseridas no CSF),
as quais devem ser multiprofissionais e devem estabelecer vínculo com a comunidade e a
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clientela adscrita, levando em conta a diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores
sociais envolvidos (BRASIL, 2013b).

Estudos sugerem que estabelecer um processo de educação permanente com os pro-
fissionais da atenção primária possibilita a construção de novas práticas e mudanças nos
processos de trabalho, os quais até então não produziam os resultados esperados. Os ob-
jetivos mais importantes das ações de saúde em HAS são o controle da PA e a redução
da morbimortalidade, aumentando dessa maneira a sobrevida dos pacientes. Portanto,
intervenções educativas, sistematizadas e permanentes com os profissionais da área são
de fundamental importância para modificar as práticas em relação a esses problemas
(BRASIL, 2013b).

Diabetes Mellitus
O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico que tem como característica

primordial a hiperglicemia crônica, isto é, níveis sanguíneos de glicose elevados por lon-
gos períodos. Existe vários tipos distintos de DM, que são causados por uma interação
complexa de fatores genéticos e ambientais. No DM tipo 2, tipo do qual se trata este
trabalho, os fatores que contribuem para a hiperglicemia incluem secreção reduzida de in-
sulina, menor utilização e maior produção de glicose. A desregulação metabólica associada
ao DM acarreta alterações fisiopatológicas secundárias em muitos sistemas orgânicos, as
quais impõem uma enorme sobrecarga aos indivíduos diabéticos, assim como ao sistema
de saúde em que esses indivíduos estão inseridos (FAUCI et al., 2008)

Atualmente são quatro os critérios aceitos para o diagnóstico de DM: glicemia de jejum
� 126 mg/dl confirmada em segundo teste; glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75 g de
glicose > 200 mg/dl; HbA1c (hemoglobina glicosilada) > 6,5% confirmada em segundo
teste; sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual >
200 mg/dl (compreende-se por glicemia casual aquela realizada a qualquer hora do dia,
independentemente do horário das refeições) (SBD, 2015).

Devido ao envelhecimento populacional e à crescente prevalência de obesidade e se-
dentarismo, o DM está atingindo proporções epidêmicas e aumentando sua importância,
sendo um sério problema de saúde pública (GUSSO; LOPES, 2012). A prevalência mun-
dial do DM em adultos foi estimada em 9%. No Brasil, a prevalência foi de 7,6% na década
de 1980 e em 2003 passou a 12% nos homens e 16% nas mulheres (GRILLO et al., 2013).
Em 2013, estimou-se que existiriam 11.933.580 indivíduos, na faixa etária de 20 a 79 anos,
com DM em nosso país. Em muitos locais, o aumento da incidência do DM ocorre com
maior intensidade nos grupos etários mais jovens (SBD, 2015).

Além disso, estudos apontam alto grau de desconhecimento da doença, já que na maior
parte dos casos possui um longo período assintomático, o que contribui de forma signi-
ficativa para que, no momento do diagnóstico, já tenhamos a presença de complicações,
além de um provável subdiagnóstico dessa condição (BRASIL, 2013a).

O risco de complicações crônicas aumenta em função da duração da hiperglicemia.
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Habitualmente, elas se tornam evidentes a partir da segunda década da doença e, por
afetar muitos sistemas orgânicos, são responsáveis pela maior parte da morbimortalidade
associada ao DM. As complicações do DM podem ser divididas em vasculares e não
vasculares. As complicações vasculares são subdivididas em microvasculares (retinopatia,
neuropatia, nefropatia) e macrovasculares (doença arterial coronariana, doença arterial
periférica, doença vascular cerebral). As não vasculares são representadas por problemas
como gastroparesia, infecções e alterações cutâneas (FAUCI et al., 2008).

A doença macrovascular do paciente com DM é a própria doença aterosclerótica que
incide em uma população não diabética. É, entretanto, mais precoce, mais frequente e
mais grave. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as principais causas de
óbito em diabéticos (SBD, 2015). As complicações agudas e crônicas do DM causam alta
morbidade, com elevadas taxas de internações hospitalares, e mortalidade, acarretando
altos custos para os sistemas de saúde (BRASIL, 2013a).

A prevenção da doença cardiovascular no DM está associada ao tratamento dos fato-
res de risco frequentemente presentes no diabético, como: HAS, dislipidemia, obesidade,
tabagismo e sedentarismo. Esses fatores têm sido denominados conjuntamente como risco
cardiometabólico. Na prática, é importante o reconhecimento de que a presença de um
desses fatores de risco leva obrigatoriamente à necessidade de procurar outros fatores e,
consequentemente, ao tratamento e controle adequado. Além disso, deve-se notar que esses
fatores constituem risco tanto para DM, quanto para HAS e para doenças cardiovasculares
(SBD, 2015).

O DM é um problema de saúde considerado condição sensível à atenção primária, ou
seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na atenção básica
evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. Além
disso, através de análise epidemiológica e socioeconômica do número crescente de pessoas
que vivem com DM, nota-se a necessidade da implantação de políticas públicas de saúde
que minimizem as dificuldades dessas pessoas e de suas famílias, e propiciem a manutenção
da sua qualidade de vida (BRASIL, 2013a).

Estudos sugerem obstáculos em obter o diagnóstico precoce e em realizar ações de
prevenção primária e secundária em DM (BRASIL, 2013a). Por isso, alguns autores de-
fendem o uso generalizado da glicemia de jejum como teste de triagem para DM tipo 2,
pois: (1) muitos indivíduos que preenchem os atuais critérios para DM são assintomáticos
e não estão cientes de que sofrem desse distúrbio; (2) os estudos epidemiológicos sugerem
que o DM tipo 2 pode estar presente por até uma década antes de ser feito o diagnóstico
(3) até 50% dos indivíduos com DM tipo 2 apresentam uma ou mais complicações espe-
cíficas do DM na época em que é feito seu diagnóstico (4) o tratamento do DM tipo 2
pode alterar favoravelmente a história natural da doença. É recomendada a triagem em
todos os indivíduos acima de 45 anos a cada 3 anos e a triagem de indivíduos em uma
idade mais jovem quando eles tem sobrepeso e se tem fatores de risco adicionais para DM
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– HAS, sedentarismo, obesidade, dislipidemia, doença vascular (FAUCI et al., 2008).
Estratégias de prevenção primária já se demonstraram efetivas na redução significa-

tiva da incidência do DM e consequentemente de suas complicações. O acesso efetivo ao
sistema de saúde, a garantia de tratamento adequado, a educação em saúde e a adesão
dos diabéticos à terapêutica e às ações voltados ao DM reduziriam a carga dessa doença.
Por todo o exposto acima, a detecção precoce do DM e da HAS através de estratégias de
rastreamento parece uma medida acertada (TOSCANO, 2004).

Fatores de risco cardiovascular
Consideram-se HAS, DM, dislipidemia e tabagismo os fatores de risco cardiovascular

de maior importância. Sendo assim, o risco cardiovascular pode ser estimado utilizando-se
escores que utilizam esses fatores de risco. Um escore bastante utilizado e recomendado,
tanto em consultas médicas como de enfermagem, é o escore de Framingham, o qual
fornece a probabilidade de cada indivíduo desenvolver um evento cardiovascular em 10
anos. Esse escore é calculado a partir dos fatores de risco cardiovasculares, como idade,
gênero, pressão arterial, níveis de colesterol total e HDL, presença de DM e tabagismo
(BRASIL, 2010). O escore de Framingham abaixo de 10%, entre 10 e 20% e maior que
20% indica um risco baixo, moderado e alto, respectivamente. Os pacientes de maior risco
cardiovascular se beneficiam de intervenções e acompanhamento mais rigorosos (MURAD,
2014).

Assim, a avaliação de vários fatores de risco ao mesmo tempo permite identificar
pacientes com alto risco, motivar pacientes para aderir à terapêutica e modular os esforços
de redução de risco. A possibilidade de se estimar o risco absoluto em dez anos permite
ações preventivas, principalmente para dirigir a estratégia populacional e individualizar os
casos necessários, objetivando a redução da morbimortalidade por doença cardiovascular
(PIMENTA; CALDEIRA, 2014).
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4 Metodologia

Este projeto de intervenção trata-se de um projeto de intervenção, isto é, será de-
senvolvido de fevereiro a julho de 2016, no CSF Industrial em Seara-SC. As ações serão
realizadas em ambiente interno do CSF e em local específico no seu próprio território a
ser definido pela equipe. No CSF, além de capacitação da equipe e preparo dos materiais
necessários, será utilizado uma ficha de anamnese (Figura 1) no momento da triagem
dos pacientes que consultarão com os médicos e odontólogos. Essa ficha será preenchida
pelos técnicos de enfermagem, devidamente capacitados em reunião prévia, no período de
março a maio de 2016. Somente participará do preenchimento da ficha de anamnese os
pacientes que obedecerem aos critérios de inclusão descritos adiante.

Além disso, haverá também “mutirões” com coleta de dados e atividades informativas
ao público participante. Esses “mutirões” ocorrerão em local específico com tamanho
adequado e localizado na comunidade, em horários diferenciados, os quais ainda serão
definidos pela equipe de saúde em conjunto com a secretaria de saúde, a depender da
disponibilidade do próprio local e de recursos humanos, como por exemplo em finais de
semana (sábado ou domingo), em três ocasiões (cerca de uma vez a cada mês) nos meses
de março a maio de 2016. O preenchimento das fichas de anamnese nessas ações será,
também, de responsabilidade dos técnicos de enfermagem do CSF, assim como dos (as)
enfermeiros (as) e médicos (as) disponíveis naquele momento.

Figura 1 - Ficha de anamnese para diagnóstico de hipertensos e diabéticos.
Caso seja possível, os profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF)

serão convidados a participar desses “mutirões”, através de orientações sobre alimenta-
ção saudável, atividade física, cessação de tabagismo, aceitação e experiência das doenças
crônicas, entre outros temas definidos com a equipe. Os profissionais odontólogos também
podem participar para palestrar sobre a influência dessas patologias para a saúde bucal.
Os médicos e enfermeiros envolvidos no projeto deverão realizar atividades educativas
sobre HAS, DM e obesidade, abrangendo seu diagnóstico, sinais e sintomas, complica-
ções e tratamento, utilizando-se de linguagem e metodologia acessível e de entendimento
facilitado aos pacientes.

A população que participará do projeto será composta por indivíduos que procurarem
o CSF durante o período das atividades e nas ações fora do CSF, e que aceitarem participar
do projeto. Além disso, devem respeitar os seguintes critérios de inclusão: idade maior ou
igual a 25 anos de qualquer gênero. Serão excluídos do projeto indivíduos com idade
inferior a 25 anos, a não ser os sabidamente hipertensos ou diabéticos que estejam nessa
faixa etária.

Anteriormente ao preenchimento da ficha de anamnese pelos profissionais, deverá ser
realizado uma reunião para capacitação da equipe, onde os (as) médicos (as) e enfermeiros
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Figura 1 –

(as) devem, além de abordar aspectos clínicos da HAS e do DM, orientar quanto a maneira
adequada de aferição da PA (Quadro 1), para assim buscar padronizar a técnica e evitar
resultados falsos.

Após todas as ações, as fichas de anamnese devem ser avaliadas pelos médicos e enfer-
meiros responsáveis. Será realizado uma somatória dos pontos do escore de Framingham
(Figura 2), para posteriormente definir o risco cardiovascular. Para se obter o colesterol
total e HDL dos pacientes, deverão também ser analisados os prontuários individualmente
para verificar se há algum desses exames laboratoriais feitos recentemente. Se não hou-
ver, e se possível, (de acordo com disponibilidade de recursos, o que deve ser acordado
com a secretaria de saúde) deverá ser solicitado o perfil lipídico para cálculo completo
do escore. Na sequência, os pacientes de alto risco para eventos cardiovasculares em 10
anos de acordo com o escore deverão ser acompanhados, através de consulta médica e de
enfermagem, com conduta individualizada.

Figura 2 – Escore de Framingham (retirado de BRASIL, 2010).
Quanto ao diagnóstico de HAS e DM, de acordo com as bibliografias (SOCIEDADE

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010; DASKALOPOULOU, 2015): pacientes com
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Figura 2 –

PA � 180/100 mmHg já tem diagnóstico de HAS, mesmo se foi aferida a PA em uma única
ocasião. Os pacientes com PA � 140/90 mmHg ou com fatores de risco (DM, obesidade,
tabagismo) devem ser avaliados em um segundo momento, com nova aferição da PA; o
diagnóstico de DM através da glicemia capilar realizada em horário qualquer (como nas
ações) é confirmado se > 200 mg/dl associado a sintomas de DM (conforme já citado),
sendo que pacientes em risco devem ser avaliados posteriormente com glicemia de jejum,
TOTG ou hemoglobina glicosilada.

Os pacientes sabidamente diabéticos e hipertensos devem passar por avaliação médica,
se essa ocorreu há mais de 6 meses, o que deve ser verificado em prontuário, já que
são pacientes considerados de alto risco cardiovascular, independentemente do escore de
Framingham. Os pacientes diagnosticados com HAS nas ações também devem passar por
consulta individual com os profissionais, para tratamento, orientações e acompanhamento,
além de pesquisa de sinais de HAS secundária, lesões em órgão-alvo e doenças associadas.
O mesmo deve ocorrer com os pacientes diagnosticados com DM.

Cronograma
A capacitação da equipe de saúde será realizada pelos (as) enfermeiros (as) e médicos

(as) responsáveis, com participação de toda a equipe (incluindo técnicos de enfermagem
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Tabela 3 – Tabela 2 - Cronograma das atividades.

Feve-
reiro

MarçoAbrilMaio Ju-
nho

Ju-
lho

Capacitar a equipe X
Encontrar local para realizar as ações

na comunidade
X

Imprimir material X
Ações na comunidade X X X

Ações no CSF X X X
Avaliação dos questionários e

contabilização dos pontos do escore
X

Consultas individuais dos pacientes
com alto risco (agendamento)

X

e agentes comunitários de saúde), através de atividades educativas e informativas sobre
HAS e DM, seus respectivos sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento, complicações e
acompanhamento, e de orientação a respeito do funcionamento do projeto, para haver
uniformização na coleta dos dados da ficha de anamnese.

A procura de um local para realizar as ações que serão voltadas a comunidade (“mu-
tirões”) será feita pela equipe de enfermagem, assim como a impressão do material que
será utilizado nos dias de atividade.

As ações na comunidade e no CSF através do protocolo criado deverá ser realizada
por toda a equipe nos dias de mutirão e pelos técnicos de enfermagem no momento da
triagem dos pacientes no CSF. A avaliação dos questionários, um a um, e a somatória dos
pontos do escore, com posterior definição do risco cardiovascular, será feita pelo médico
e enfermeiro responsáveis, assim como as consultas individualizadas que ocorrerão na
sequência para os pacientes selecionados.

Recursos necessários
Para o projeto proposto, será necessário: recursos financeiros e materiais, como folhas

e impressão das fichas de anamnese, canetas, balança, estadiômetro, aparelho de HGT
(hemoglucoteste) e fitas para verificar a glicemia capilar, esfignomanômetro calibrado e
estetoscópio; recursos humanos, sendo toda a equipe do CSF para preencher os dados,
verificar PA e HGT, e NASF para orientações sobre hábitos de vida. Além disso, será
necessário o local para realizar as atividades e auxílio por parte da secretaria da saúde, a
qual deverá entrar em um acordo com os funcionários a reseito da carga horária, já que
estes atuarão em regime de hora extra, pois haverá ações em horário diferenciado.
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5 Resultados Esperados

Com a intervenção proposta, espera-se aumentar o diagnóstico de HAS e DM no CSF
em questão, assim como ser possível quantificar e individualizar o risco cardiovascular
dos pacientes participantes. Além disso, ao longo prazo, objetiva-se diminuir a morbi-
mortalidade cardiovascular relacionada a HAS e DM, obtendo diagnóstico precoce dessas
patologias, tratamento e controle adequado e prevenção de complicações, como lesões de
órgão-alvo, internações e mortalidade.

Além disso, por estratificar o risco cardiovascular absoluto em dez anos dos indivíduos
participantes, o projeto proposto possibilita dirigir uma estratégia populacional e planejar
ações em saúde, com foco principalmente na prevenção primária e secundária, além da
promoção à saúde. Outro resultado esperado é a qualificação da equipe de saúde do
CSF Industrial, a qual, através da capacitação, estará mais preparada para atender a
comunidade e os pacientes portadores de condições crônicas.
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