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RESUMO 

Haygert, Carmen Luiza Schnor. MELHORIA DA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS 

PORTADORES DE HIPERTENSÃO E DIABETES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA Dr. ROMÁRIO DE ALEGRETE/RS. p. Trabalho de Conclusão de Curso – 

Especialização em Saúde de Família. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

O presente trabalho é uma intervenção realizada na ESF Dr. Romário de 

Alegrete/RS com o objetivo de melhorar a atenção aos adultos portadores de 

Hipertensão e/ou Diabetes moradores das microáreas 3 e 4 da área de abrangência 

da ESF. Em nossa UBS a incidência dessas duas patologias é grande e o 

atendimento dado aos pacientes de forma individualizada e curativista, sem controle 

adequado, resultava em baixa qualidade da atenção a estes pacientes e isto motivou 

a intervenção. Pelos registros do ACS foi feita a separação dos prontuários e a partir 

daí a busca domiciliar dos usuários portadores de hipertensão e diabetes, sendo 

cadastrados hipertensos e diabéticos entre 18 e 59 anos, adultos entre 18 e 59 anos 

com PA 139/89 e 130/80 para diabéticos, facilitado o acesso à consulta pela ação 

programática e programado consulta de retorno periódico. Anotados dados em 

planilhas no início e nos retornos e no final analisados os indicadores através dos 

gráficos. Adotamos o protocolo dos Cadernos de Atenção Básica a Hipertensos e 

Diabéticos de número 15 e 16 do Ministério da Saúde (2006). Irei descrever a seguir 

a intervenção iniciando com o relatório da análise situacional, análise estratégica- o 

projeto da intervenção, relatório da intervenção, relatório dos resultados da 

intervenção e a reflexão clítica do aprendizado. 

 

Palavras-chave: Atenção básica, saúde da família, intervenção, 

hipertensão, diabetes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso está organizado em cinco 

estruturas que contemplam cada uma das unidades que conformam o Projeto 

Pedagógico proposto pela UFPEL, conforme disposição abaixo:    

1. Análise situacional; 

2. Análise Estratégica – Projeto de Intervenção; 

3. Relatório da Intervenção; 

4. Relatório dos Resultados da Intervenção; 

5. Reflexão crítica sobre seu processo pessoal de aprendizagem e na 

implementação da intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ANÁLISE SITUACIONAL  

 

a. Situação da APS/ESF em meu serviço  

 

A US em que atuo, apresenta boa estrutura física tendo sido projetada para 

este fim. Foi inaugurada há sete anos e há quatro meses foi transformada em ESF. 

O prédio apresenta uma sala de recepção que funciona também como sala de 

espera, dois consultórios médico, um para atendimento clínico, outro para 

atendimento clínico e ginecológico, um consultório odontológico, uma sala de 

vacinação, uma sala de almoxarifado, uma pequena sala onde foi improvisada uma 

cozinha, uma sala projetada para ambulatório que ainda não foi colocado em 

funcionamento por falta de materiais, dois banheiros, um para os pacientes e o outro 

para funcionários, um consultório odontológico. Apesar da boa estrutura física, nos 

falta um espaço para reuniões e os trabalhos de grupo. 

 A US cobre três bairros, num número estimado de 3900 pessoas, 1000 

famílias. A área caracteriza-se com pequenos e médios estabelecimentos 

comerciais, três escolas municipais, organizações comunitárias como uma quadra 

poliesportiva, pastoral da criança, patrulham verde e capelas. Dividida em seis 

microáreas, sendo o número estimado na microárea 1 em 650 pessoas, a micro- 

área 2 em 690 pessoas, a microáreas 3 em 670 pessoas, microáreas 4 em 718 

pessoas, microáreas 5 em 620 pessoas, microáreas 6 em 650 pessoas. Contamos 

com duas ACS que cobrem apenas duas áreas ficando o restante a descoberto. Não 

há previsão de quando contaremos com mais ACS, pois em concurso realizado há 

alguns meses, poucos foram aprovados. 

O atendimento é feito num limite de vinte e quatro consultas clínicas diárias, 

sendo divididas em doze consultas por turno. É feito agendamento de quatro 

consultas para idosos por turno, que pode ser feito com antecedência, sendo as 

doze restantes marcadas na fila. Contamos com o apoio do pediatra uma vez por 

semana, num total de doze fichas. O ginecologista obstetra, também uma vez por 

semana num total de quatorze fichas. A nutricionista também uma vez por semana, 

vinte fichas do bolsa família e quatro dietoterápicas. O pediatra, o
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 ginecologista e a nutricionista atendem em dias alternados. Assim, o atendimento 

do médico clínico tem sido basicamente feito em adultos, sendo a pediatria e 

atendimentos ginecológico e obstétrico absorvidos inteiramente pelo especialista, 

salvo situações mais urgentes que ocorram fora do dia de atendimento do mesmo. A 

enfermeira atende, em livre demanda, coleta de cito patológico e primeira consulta 

de pré-natal, solicitando primeiros exames, confere carteira de vacinação, 

aconselhamentos. O atendimento odontológico é diário, com um total de dez fichas, 

sendo cinco agendadas e cinco na fila. 

Nossa demanda de pacientes é razoavelmente pequena, sobrando fichas 

em todos os atendimentos. 

Contamos com o apoio de um Centro de Especialidades Médicas no 

município para onde encaminhamos os pacientes quando necessária avaliação 

cardiológica, cirúrgica, vascular, oftalmológica, otorrinolaringológica, dermatológica, 

proctologia, urologia, serviços para atendimento de Tuberculose, hanseníase, 

hepatite, AIDS/DST. O município tem um Pronto Socorro onde são drenados casos 

de urgência/ emergência. Temos um Hospital no município para atendimentos 

particulares e SUS. Contamos no município também um Serviço de Saúde mental 

bem estruturado que também nos auxilia. 

Exames complementares laboratoriais mais comuns, temos acesso fácil, 

mas exames considerados de maior complexidade como endoscopias, ecografias, 

tomografias, ressonância e outros temos dificuldade e quando concedidos há uma 

demora grande. 

A equipe é formada por um médico clínico, uma enfermeira, duas técnicas 

de enfermagem, uma funcionária de higienização. É uma equipe muito boa de 

trabalhar. 

Nosso ambulatório ainda está desativado por falta de material (autoclave, 

por exemplo). Não temos medicamentos em na US, exceto para nebulização. 

  Os trabalhos com grupos ainda não foram iniciados, devido à organização 

que estamos realizando e também porque nossa demanda é pequena. 

Ainda não fizemos um estudo específico, mas já podemos constatar o 

grande número de hipertensos e diabéticos. 

Esta é a situação que vejo a respeito de nossa US. 
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b. Relatório da Análise Situacional 

O Município de Alegrete possui em torno de setenta e sete mil habitantes. O 

Sistema Municipal de Saúde na Atenção Primária à Saúde está estruturado com seis 

UBS ESF, três UBS Tradicionais, PAM Central, um CEO, três Unidades Rurais de 

Saúde. Na Atenção Secundária à Saúde DST/HIV, Sistema de Atenção integral à 

Saúde Mental (CAPS II, CAPS i, CAPS AD, Residência Terapêutica, SAIS da Casa- 

Santa Casa de Caridade), serviço de Fisioterapia, Centro de Especialidades 

Médicas (Ortopedia, Cardiologia, Gastroenterologia, Dermatologia, Urologia, Serviço 

de Fonoaudiologia, Nutricionista), Hospital Municipal Santa Casa de Caridade, 

Pronto Socorro Municipal, Hemocentro Regional de Alegrete, SAMU. Possui uma 

Rede de Apoio que consta de uma Farmácia Básica Municipal, Farmácia Popular, 

um Laboratório Municipal. Os Exames de rádio imagem (Tomografia, Ecografia, 

Ressonância magnética) são de acesso difícil sendo necessário cumprir um 

agendamento de longo prazo.  

Nossa ESF é urbana, possui uma equipe composta de um Médico Clínico 

Geral, uma Enfermeira, duas Técnicas de Enfermagem, duas ACS e uma auxiliar de 

higienização. Temos o atendimento de apoio de um pediatra, um ginecologista 

obstetra, uma nutricionista e um odontólogo. 

  A UBS possui uma boa área física. Apresenta uma sala de recepção que 

também funciona como sala de espera. Este é um ponto negativo, pois o trabalho de 

recepção fluiria melhor se a recepção fosse separada da sala de espera. Dispomos 

de um ambulatório para procedimentos, dois consultórios para atendimento médico, 

uma sala de vacinação, um consultório odontológico de boa estrutura, um banheiro 

para pacientes e um banheiro para funcionários, ambos pequenos e com acesso 

inadequado a cadeirantes. Faz parte do layout uma sala de almoxarifado e sala de 

material de limpeza, por necessidade e bem estar dos colaboradores foi improvisada 

uma cozinha. Existe uma boa área de circulação entre os consultórios. Não há uma 

sala específica para reuniões e as atividades de explanação têm de ser feita na sala 

de espera, de uma maneira inadequadamente. O acesso à UBS é inadequado a 

idosos, deficientes físicos e cadeirantes pela presença de degrau na porta de 

entrada. A UBS necessita de uma reforma com construção de pelo menos uma sala 

para reuniões e atividades de grupo, troca do piso por um antiderrapante e pintura 

das paredes. 
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A equipe tem um bom desempenho em suas atribuições, mas há deficiência 

de ACS prejudicando o atendimento à população adstrita, pois a área de cobertura 

da ESF é dividida em seis microáreas sendo que apenas duas são cobertas pela 

ação das duas ACS ficando as restantes descobertas de acompanhamento. 

O acolhimento é feito pelas técnicas de enfermagem e pela enfermeira, pois 

não possuímos equipe específica para o acolhimento, mas em nossa UBS não 

temos tido problemas nesse sentido, não temos excesso de demanda, mas vejo a 

necessidade de alguém que auxilie na recepção e na digitação de dados no 

computador. 

Nossa UBS cobre três bairros, num número estimado de 3900 pessoas, 

1000 famílias. Divididas em seis microáreas, sendo o número estimado na 

microáreas 1 de 650 pessoas, microáreas 2 de 690 pessoas, microáreas 3 de 670 

pessoas, microáreas 4de 718 pessoas, microáreas 5 de 620 pessoas e microáreas 6 

de 650 pessoas. 

O atendimento às crianças é feito pela pediatra que absorve a demanda, 

pequena em nossa UBS. A pediatra atende uma vez na semana em um turno com 

agendamento prévio de dez fichas, ficando duas para casos de urgência. 

Eventualmente, são atendidos pelo médico clínico casos agudos nos dias em que o 

pediatra não se encontra. Não adotamos nenhum protocolo de atendimento nem 

registros específicos, sendo estes feitos no prontuário clínico e na carteira de saúde 

da criança. 

A ginecologista atende casos ginecológicos e gestantes, com agendamento 

prévio de quatorze fichas. Em nossa UBS as gestantes são atendidas em primeira 

consulta pela Enfermeira que lhes solicita os primeiros exames pré-natais, confere 

carteira de vacinação, faz aconselhamentos e as encaminha ao ginecologista 

obstetra que presta atendimento em um dia da semana, no turno da manhã, a 

demanda é absorvida totalmente pelo obstetra, ficando restrito o atendimento pelo 

clínico aos casos agudos que nos ocorram outros dias da semana. Não existe 

nenhum protocolo de atendimento adotado e também não existem registros 

específicos fora o prontuário clínico e a carteira de gestante. Temos realizado 

reunião com o grupo de gestantes uma vez ao mês com a participação da 

Enfermeira, técnicas de enfermagem, nutricionista, ACS. A participação das 

gestantes nos grupos ainda é pequena, apesar da ação das ACS no chamamento às 
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gestantes. Observa-se uma boa assiduidade às consultas e todas saem da consulta 

com a próxima agendada. 

A Prevenção do Câncer Ginecológico é feito pela coleta de cito patológico, 

previamente agendado, em dois dias da semana no turno da tarde pela Enfermeira e 

eventualmente é feito também pelo Médico Clínico e pelo Ginecologista, bem como 

o exame de mamas com solicitação de mamografia nos casos considerados 

necessários. Não existem registros específicos, somente prontuários clínicos, 

dificultando o monitoramento das mulheres. O alerta para a necessidade da 

prevenção do câncer ginecológico e do acesso aos mesmos é feito por explanações 

em sala de espera, pelos médicos e pelas ACS. Se tivéssemos cobertura em todas 

as microáreas o monitoramento das pacientes seria mais eficaz. 

O atendimento dos hipertensos, diabéticos e idosos é realizado de forma 

exclusivamente curativa. A atenção é prestada de forma individual, com aferição da 

Tensão Arterial, avaliação da ação medicamentosa, orientações quanto aos 

cuidados alimentares e atividade física (contamos com um grupo de caminhada 

duas vezes na semana), avaliação laboratorial, recomendação de retorno. No caso 

dos idosos que não apresentam hipertensão e/ou diabetes a atenção é voltada para 

a patologia vigente. Não adotamos protocolos nem registros específicos que nos 

permitam avaliar a qualidade da atenção à saúde, ao planejamento de ações 

programáticas que nos permitam atender melhor a população. Não existem grupos 

estruturados.  

A atenção à saúde bucal é dada na medida da necessidade de cada 

paciente. O odontólogo não faz parte da Equipe da ESF, atende 20h semanal no 

turno da manhã com agendamento diário. 

Nossa ESF tem sete meses de funcionamento. Iniciamos o trabalho sem 

orientações de como deve ser e funcionar uma ESF. Nosso maior desafio é 

exatamente aprender sobre ESF e tentar colocar em prática na medida em que 

sejamos capazes de vencer nossas limitações individuais e possamos contar com 

nossos gestores naquilo que seja de sua competência. Considero que nossa UBS 

possui uma boa área física, embora necessite de algumas reformas, uma Equipe 

competente, integrada e motivada. Ainda não conseguimos vivenciar a aplicação de 

conhecimentos já adquiridos com o curso, mas já conseguimos tomar consciência 
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das deficiências do nosso serviço diante do que é preconizado pelo Ministério da 

Saúde.  

Ainda não temos um serviço com atendimento considerado ideal, mas dentro 

de nossas limitações nosso atendimento é bom. 

Comparando o relatório feito na segunda semana e o de agora, é que 

naquele a análise foi feita mais a respeito da estruturação física e da equipe e agora 

pude ver com um pouco mais de profundidade as deficiências do serviço em relação 

à qualidade da atenção à saúde da criança, da mulher, do hipertenso, do diabético e 

do idoso. 
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2. ANÁLISE ESTRATÉGICA – PROJETO  DE INTERVENÇÃO 

 

a. Introdução 

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, 

traduzindo- se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O 

envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 

vida pouco saudáveis como o sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 

grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em 

todo o mundo. Atinge pessoas ainda em plena vida produtiva. Juntamente 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 primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetido à 

diálise (Cadernos de Atenção a Hipertensos e Diabéticos – MS 2006). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças 

cardiovasculares e também o principal fator de risco para as complicações mais 

comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio (Cadernos de 

Atenção a Hipertensos e Diabéticos – MS 2006). 

No Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 

35% da população de 40 anos e mais. Esse número é crescente e seu aparecimento 

está cada vez mais precoce, estimando-se que cerca de 4% das crianças e 

adolescentes também sejam portadoras. A carga de doenças representada pela 

morbimortalidade devida à doença é muito alta e por tudo isso a Hipertensão Arterial 

é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Por ser na maior parte 

do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é frequentemente 

negligenciado, somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao 

tratamento prescrito. Modificações no estilo de vida são de fundamental importância 

no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, 

sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, 

tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores que devem ser adequadamente 

abordados e controlados (Cadernos de Atenção a Hipertensos e Diabéticos – MS- 

2006). 

O Município de Alegrete possui em torno de setenta e sete mil habitantes. 

Seu Sistema Municipal de Saúde na Atenção Primária à Saúde está estruturado com 

seis UBS ESF, três UBS Tradicionais, PAM Central, um CEO, três Unidades Rurais 
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de Saúde. Na Atenção Secundária à Saúde DST/HIV, Sistema de Atenção integral à 

Saúde Mental (CAPS II, CAPS i, CAPS AD, Residência Terapêutica, SAIS da Casa- 

Santa Casa de Caridade), serviço de Fisioterapia, Centro de Especialidades 

Médicas, Hospital Municipal Santa Casa de Caridade, Pronto Socorro Municipal, 

Hemocentro Regional de Alegrete, SAMU. Possui uma Rede de Apoio que consta de 

uma Farmácia Básica Municipal, Farmácia Popular, um Laboratório Municipal. Os 

Exames de rádio imagem são de acesso difícil sendo necessário cumprir um 

agendamento de longo prazo. 

A ESF Dr. Romário é urbana e tem uma boa área física, possuindo uma 

equipe composta de um médico clínico geral, uma Enfermeira, duas Técnicas de 

Enfermagem, duas ACS e uma auxiliar de higienização. Temos o atendimento de 

apoio de um pediatra, um ginecologista obstetra, uma nutricionista e um odontólogo. 

A população da área adstrita corresponde a 657 hipertensos e 151 

diabéticos, e a população alvo do projeto é 84 hipertensos e 14 diabéticos da 

microáreas 3 e 4, optou- se por essas microáreas por serem as únicas com agente 

comunitário de saúde. O atendimento dos hipertensos, diabéticos e idosos é feito de 

forma exclusivamente curativa. A atenção é dada de forma individual, com aferição 

da Tensão Arterial, avaliação da ação medicamentosa, orientações quanto aos 

cuidados alimentares e atividade física, avaliação laboratorial, recomendação de 

retorno. Não adotamos protocolos nem registros específicos que nos permitam 

avaliar a qualidade da atenção à saúde e ao planejamento de ações programáticas 

que nos permitam atender melhor a população. A atenção à saúde bucal é dada na 

medida da necessidade de cada paciente. Não existem grupos estruturados. 

 A execução do projeto visa melhorar a atenção à saúde da população uma 

vez que deveremos atuar não somente de forma curativa, mas também de forma 

preventiva. Buscando rastrear os usuários portadores de hipertensão e diabetes, 

monitorar seu acompanhamento detectando quadros de descompensação. 

Proporcionar orientações de cuidados alimentares, prática de atividade física regular 

e esclarecimento sobre os fatores de risco para desenvolver hipertensão e diabetes, 

bem como os riscos de complicações nos pacientes com mau controle da doença. 

Neste trabalho vamos desenvolver o objetivo geral “Melhoria da atenção aos 

usuários adultos portadores de Hipertensão e/ou Diabetes”, descrevendo objetivos 

específicos, as metas, a metodologia através das ações em cada objetivo, os 
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indicadores em cada meta, a logística, relatório da intervenção, relatório dos 

resultados da intervenção, relatório para os gestores, relatório para a comunidade. 

 

b. Objetivos e Metas 

Objetivo Geral 

Melhorar da atenção aos usuários adultos portadores de Hipertensão e/ou 

Diabetes. 

 

Objetivos Específicos 

Ampliar a cobertura a usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e diabetes ao 

programa. 

Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes realizados na Unidade. 

Melhorar o registro das informações. 

Mapear os usuários portadores de hipertensão e diabetes de risco para 

doença cardiovascular. 

Promoção da saúde. 

Realizar ações de promoção e prevenção de doenças nas famílias dos 

usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

 

c. Metodologia 

Metas: 

Relativa ao objetivo 01: 

Ampliar a cobertura a usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

Cadastrar 60% usuários portadores de hipertensão e 60% usuários 

portadores de diabetes entre 18 e 59 anos de idade das duas microáreas cobertas 

pelas ACS, que procuram o serviço curativo no Programa de Atenção à Hipertensão 

Arterial e Diabetes da UBS. 

Cadastrar 60% de usuários portadores de hipertensão e diabetes a partir dos 

rastreamentos feitos pelas ACS. 

Cadastrar 60% de adultos entre 18 e 59 anos de idade com PA 139/89 

mmHg e 135/85 mmHg para diabéticos. 

Relativa ao Objetivo 02: 
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Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e diabetes ao 

programa. 

Buscar 100% usuários portadores de hipertensão e diabetes das áreas 

cobertas por ACS, faltosos, conforme periodicidade recomendada para consulta e 

realização de exames. 

Relativa ao Objetivo 03: 

Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes realizados na Unidade. 

Capacitar 60% dos profissionais no atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes conforme Protocolo do Ministério da saúde adotado na 

Unidade. 

Realizar exame clínico apropriado em 100% das consultas, incluindo exame 

físico dos pés, com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida da 

sensibilidade a cada 03 meses para usuários portadores de diabéticos. 

Realizar a solicitação de exames complementares periódicos em 100% dos 

usuários que comparecem às consultas. 

Garantir tratamento medicamentoso para 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes que passaram em consulta com prescrição da Farmácia 

Popular/HIPERDIA. 

Identificar 100% os usuários portadores de hipertensão e diabetes 

descompensados de acordo com o protocolo adotado. 

Garantir consulta especializada a 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes que apresentarem necessidade. 

Relativa ao Objetivo 04: 

Melhorar o registro das informações 

Manter ficha de acompanhamento de 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes cadastrados no Programa de Atenção às Hipertensos e 

Diabéticos. 

Relativa ao Objetivo 05: 

Mapear usuários portadores de hipertensão e diabetes de risco para doença 

cardiovascular. 

Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes cadastrados no programa de atenção à 

hipertensão e diabetes na UBS periodicamente (pelo menos uma vez ao ano). 
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Avaliar comprometimento de órgãos alvo em 100% dos usuários portadores 

de hipertensão e diabetes de alto risco cadastrados no programa.  

Acompanhar 100% dos usuários de alto risco cadastrados no programa. 

Relativa ao Objetivo 06: 

Promoção da Saúde. 

Garantir consulta periódica com dentista a 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes cadastrados no programa de atenção à hipertensão e 

diabetes. 

Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

usuários portadores de hipertensão e diabetes cadastrados no programa. 

Garantir orientação em relação à prática de atividade física regular a 100% 

dos usuários portadores de hipertensão e diabetes cadastrados no programa. 

Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes que fumam cadastrados no programa. 

Relativa ao Objetivo 07: 

Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas famílias 

dos usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de hipertensão e 

diabetes do programa a cobertura vacinal de todos os indivíduos de sua família. 

Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de hipertensão e 

diabetes a situação do atendimento de demais adultos hipertensos e/ou diabéticos 

de sua família.   

Investigar os hábitos alimentares em 100% das famílias dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes. 

 Investigar a prática de atividade física regular em 100% das famílias dos 

usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

Avaliar a situação de risco e vulnerabilidade em 100% das famílias dos 

usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

 

d. Ações  

Objetivo: Ampliar a cobertura a usuários portadores de hipertensão e 

diabetes. 
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Organização e Gestão:  

Melhorar o acolhimento para os usuários portadores de HAS e DM e com este 

intuito, determinamos reservar quatro fichas por turno para atendimento dos 

pacientes hipertensos e diabéticos provindos da busca dos pacientes faltosos e/ou 

em atraso com exames complementares, exame clínico apropriado e os hipertensos 

e diabéticos que procuram atendimento na UBS. Priorizando o atendimento 

daqueles sem acompanhamento há mais de um ano, especialmente os de maior 

risco para Doenças Cardiovasculares (DCV). 

 Garantir material adequado para a tomada da medida da pressão arterial e 

realização de hemoglicoteste na UBS, solicitando-os junto aos gestores 

Garantir o registro dos usuários portadores de hipertensão e diabetes 

cadastrados no Programa através de fichas complementares preenchidas pelo 

próprio médico na ocasião da consulta fichas espelho e cadastro hiperdia realizado 

por uma das técnicas de enfermagem. 

Garantir o registro dos usuários portadores de hipertensão e diabetes 

cadastrados (em relação aos rastreados). 

 

Monitoramento e Avaliação:  

Monitorar o número de adultos com idade entre 18 e 59 anos submetida a 

rastreamento para HAS e Diabetes, periodicamente (pelo menos anualmente). 

Monitorar número de adultos com pressão arterial sustentada maior que 

135/80 mmHg submetidos a rastreamento para DM, periodicamente (pelo menos 

anualmente). 

Monitorar o número de hipertensos e/ou diabéticos cadastrados (em relação 

aos rastreados). 

Através da avaliação desses registros uma vez por semana. 

 

Qualificação da Prática Clínica:   

Capacitar a equipe da UBS para verificação da pressão arterial de forma 

criteriosa, incluindo uso adequado do manguito. 

Capacitar a equipe da UBS para realização do hemoglicoteste em adultos 

com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg. 

Capacitar os ACS para o cadastramento de usuários portadores de 

hipertensão e diabetes da sua área de abrangência. 
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Capacitar à equipe da UBS no acolhimento da demanda destes pacientes. 

Capacitar os ACS na busca destes pacientes 

Capacitação feita em reuniões de equipe pelo estudo do protocolo do 

Ministério da Saúde na atenção aos hipertensos e diabéticos 

 

Engajamento público: 

Através de palestras em salas de espera e por orientações feitas pela 

Agente Comunitária de Saúde: 

Orientar a comunidade sobre a importância da realização da medida da 

pressão arterial após os 18 anos de idade. 

Orientar a comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de 

HAS. 

Orientar a comunidade sobre a importância do rastreamento para DM em 

adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg.  

Orientar a comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de 

DM. 

Informar a comunidade sobre a existência do Programa de Atenção à 

Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da UBS. 

 Esclarecer a comunidade sobre a atenção prioritária aos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes sem acompanhamento há mais de um ano. 

. 

Objetivo: Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e 

diabetes ao programa 

 

Organização e Gestão: 

Através da avaliação dos registros detectamos os faltosos, os pacientes com 

exame clínico e exames complementares em atraso, organizamos visitas 

domiciliares para a busca desses pacientes e organizamos a agenda determinando 

que, das doze fichas atendidas por turno, quatro em cada turno fossem 

disponibilizadas aos pacientes provenientes das buscas. 

.  
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Monitoramento e Avaliação.  

A avaliação dos registros pela técnica de enfermagem nos proporcionou 

monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no protocolo e da 

realização de exames complementares previstos no protocolo (consultas em dia). 

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Treinar os ACS para a orientação de usuários portadores de hipertensão e 

diabetes quanto a realizar as consultas e exames complementares e sua 

periodicidade seguindo as orientações previstas no protocolo. 

. 

Engajamento público: 

Realizar palestras em sala de espera e orientar através da Agente 

Comunitária de Saúde nas visitas domiciliares com a finalidade de: 

Informar a comunidade sobre a importância de realização das consultas. 

Esclarecer os portadores de hipertensão e DM da importância de consultas 

periódicas. 

Informar a comunidade sobre a importância de realização de exames 

complementares.      

 Esclarecer os portadores de hipertensão e/ou diabetes e a comunidade 

sobre a periodicidade preconizada para a realização dos exames complementares. 

                                                                                                              

Objetivo: Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes realizados na Unidade 

 

Organização e Gestão: 

Organizar a capacitação da equipe conforme protocolo adotado pela UBS. 

Dispor de versão atualizada do protocolo impressa na UBS. 

Definir atribuições de cada membro da equipe no exame clínico de usuários 

portadores de hipertensão e diabetes. 

Garantir busca a usuários que não realizaram exame clínico apropriado, 

pelas visitas feitas pela Agente Comunitária de Saúde.                              

Organizar a agenda para acolher os usuários portadores de hipertensão e 

diabetes provenientes das buscas domiciliares, conforme determinação da equipe, 

disponibilizando quatro fichas por turno para atendimento desses pacientes.        
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Garantir a referência e contra referencia de pacientes com alterações 

neurológicas ou circulatórias em extremidades. 

Garantir a solicitação dos exames complementares.         .  

Priorizar o atendimento dos pacientes de alto risco.    

Tentar junto aos gestores as consultas com especialistas para usuários 

portadores de hipertensão e diabetes com necessidade do atendimento.                      

Fazer busca ativa para pacientes encaminhados para outros níveis de 

atenção que não retornarem a UBS.   

 

Monitoramento e Avaliação.  

Monitorar a abrangência da capacitação entre os profissionais da UBS, 

avaliando a atuação da equipe quanto à busca, acolhimento, orientação aos 

pacientes, medida da pressão arterial, realização de hemoglicoteste. 

Monitorar realização de exame clínico apropriado de 100% dos usuários 

acompanhados na UBS, através dos registros nas planilhas. 

Monitorar o número de usuários portadores de hipertensão e diabetes com 

exames laboratoriais solicitados de acordo como protocolo adotado na UBS, 

revisando os registros.      

 Monitorar o número de usuários portadores de hipertensão e diabetes com 

exames laboratoriais solicitados de acordo com a periodicidade recomendada, 

revisando os registros. 

Monitorar o acesso aos medicamentos da Farmácia Popular / HIPERDIA, 

mantendo lista atualizada dos medicamentos disponíveis na farmácia municipal e 

popular, procurando ver junto aos pacientes se têm tido cesso à medicação. 

Monitorar os usuários descompensados (pelo menos trimestralmente), 

através dos registros nas fichas espelho. 

Monitorar o atendimento dos usuários encaminhados para serviços 

especializados.  

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Realizar atualização do profissional no tratamento da hipertensão e/ou 

diabetes, através de estudos de bibliografias disponibilizadas pelo curso.      
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Capacitar a equipe para orientar os usuários sobre as alternativas para obter 

acesso a medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

Em reuniões de equipe fazer o estudo do protocolo do Ministério da Saúde 

para Atenção aos Hipertensos e Diabéticos visando capacitar a equipe da UBS para 

a identificação dos casos descompensados, os ACS para cadastramento de 

usuários portadores de hipertensão e diabetes da sua área de abrangência, a equipe 

no acolhimento da demanda destes usuários e para identificar usuários com 

necessidade de encaminhamento para atendimento em outros níveis de atenção e 

capacitar os ACS para a busca ativa dos usuários encaminhados e que não 

retornaram à UBS. 

 

Engajamento público: 

Compartilhar com os usuários as condutas esperadas em cada consulta 

para que possam exercer o controle social, conscientizá-los dos riscos decorrentes 

do mau controle da doença, orientá-los quanto à necessidade de realização de 

exames complementares e quanto à periodicidade com que devem ser realizados.                                                

Orientar os usuários e a comunidade quanto ao direito dos usuários de ter 

acesso aos medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA e possíveis alternativas 

para obter este acesso. 

Orientar os usuários e a comunidade sobre os fluxos de acesso ao 

atendimento especializado.                                                                                                                                                             

Estimular o retorno dos usuários para a UBS após o atendimento 

especializado. 

 

Objetivo: Melhorar o registro das informações 

 

Organização e gestão: 

Manter as informações do SIAB atualizadas.                 

Implantar planilha/registro específico de acompanhamento.      

Pactuar com a equipe o registro das informações.     

Definir responsável pelo monitoramento registros.      

Organizar um sistema de registro que viabilize situações de alerta quanto ao 

atraso na realização de consulta de acompanhamento, ao atraso na realização de 
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exame complementar, a não realização de estratificação de risco, a não avaliação 

de comprometimento de órgãos alvo e ao estado de compensação da doença.     

  

Monitoramento e Avaliação.  

Monitorar a qualidade dos registros dos usuários portadores de hipertensão 

e diabetes acompanhados na UBS, revisando-os periodicamente. 

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Treinar a equipe no preenchimento de todos os registros necessários ao 

acompanhamento dos usuários portadores de hipertensão e diabetes, através de 

manuseio dos mesmos nas reuniões de equipe, procurando sanar possíveis 

dúvidas. 

 

Engajamento público:  

Orientar os usuários e a comunidade sobre seus direitos em relação à 

manutenção de seus registros de saúde e acesso a segunda via se necessário. 

 

Objetivo: Mapear usuários portadores de hipertensão e diabetes de risco 

para doença cardiovascular 

 

Organização e Gestão:  

Priorizar a avaliação de comprometimento de órgãos alvo para usuários 

avaliados como de alto risco.                                    

Organizar a agenda para o atendimento desta demanda priorizando o 

atendimento dos usuários considerados de alto risco. .                           

Dispor de recursos humanos e materiais para avaliação de 

comprometimento de órgãos alvo.        

 

Monitoramento e Avaliação:  

Através da avaliação periódica dos registros, monitorar o número de 

usuários portadores de hipertensão e diabetes com realização de pelo menos uma 

verificação da estratificação de risco por ano, o número de usuários portadores de 

hipertensão e diabetes de alto risco com avaliação de comprometimento de órgãos-
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alvo e o número de usuários portadores de hipertensão e diabetes de alto risco 

acompanhados (pelo menos semestralmente).   

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Capacitar a equipe para realizar estratificação de risco segundo o escore de 

Framingham ou de lesões em órgãos alvo e                                       para a 

importância do registro desta avaliação, quanto a estratégias para o controle de 

fatores de risco modificáveis, para realizar avaliação de comprometimento de órgãos 

alvo e para a importância do registro desta avaliação, revisando conteúdos através 

de estudos clínicos. 

Sensibilizar a equipe para o acompanhamento de todos os usuários de alto-

risco.             

Capacitar a equipe para a importância de manter registros atualizados 

revisando-os periodicamente para detectar a necessidade de busca dos pacientes 

em atraso. 

 

Engajamento público:  

Orientar os usuários quanto ao seu nível de risco e a importância do 

acompanhamento regular.                                  

Esclarecer os usuários e a comunidade quanto à importância do adequado 

controle de fatores de risco modificáveis (como alimentação). 

Orientar os usuários quanto ao seu nível de risco e a importância do 

acompanhamento regular das lesões de órgão alvo.                                       

Esclarecer os usuários e a comunidade quanto à importância do adequado 

controle de fatores de risco.  

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

garantia da disponibilização de recursos para a avaliação de comprometimento de 

órgãos alvo. 

Orientar os usuários de alto-risco e a comunidade sobre a importância do 

acompanhamento regular.  

Promovendo palestras de sala de espera e no grupo de hipertensos e 

diabéticos contando com a participação da equipe de enfermagem, nutricionista e 

nas consultas, esclarecimento do próprio médico.  
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Objetivo: Promoção da saúde 

 

Organização e Gestão:  

Organizar a agenda da atenção à saúde bucal de forma a possibilitar a 

atenção aos usuários portadores de hipertensão e diabetes, encaminhando todos 

para agendamento imediato na ocasião da consulta clínica.                                      

Organizar práticas coletivas sobre alimentação saudável, envolvendo a ação 

de nutricionista nesta atividade, práticas coletivas para orientação de atividade física, 

com envolvimento de Educador Físico, promovendo palestras na UBS.    

Demandar ao gestor a compra de medicamentos para o tratamento do 

"abandono ao tabagismo". 

 

Monitoramento e Avaliação.  

Monitorar a realização de consultas periódicas anuais com o dentista em 

100% dos usuários portadores de hipertensão e diabetes acompanhados na UBS, a 

realização de orientação nutricional em 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes acompanhados na UBS, a realização de orientação para 

atividade física regular em 100% usuários portadores de hipertensão e diabetes 

acompanhados na UBS e a realização de orientação sobre riscos do tabagismo a 

100% dos usuários que fumam e que são acompanhados na UBS, através da 

avaliação dos registros atualizados.  

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Capacitar a equipe para a avaliação e tratamento bucal dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes. 

Capacitar a equipe da UBS sobre práticas de alimentação saudável e sobre 

a promoção da prática de atividade física regular.     

Capacitar a equipe para o tratamento de usuários tabagistas.  

Capacitar a equipe da UBS sobre metodologias de educação em saúde.   

 

Engajamento público:  

Buscar parcerias na comunidade, reforçando a intersetorialidade nas ações 

de promoção da saúde. 
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Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

garantia da disponibilização do atendimento com dentista. 

Orientar usuários portadores de hipertensão e diabetes e seus familiares 

sobre a importância da alimentação saudável.    

Orientar usuários portadores de hipertensão e diabetes e a comunidade 

sobre a importância da prática de atividade física regular. 

Orientar os usuários portadores de hipertensão e diabetes tabagistas sobre 

a existência de tratamento para abandonar o tabagismo. 

 

Objetivo: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 

nas famílias dos usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

 

Organização e Gestão:  

Promover o trabalho em equipe para o cuidado das famílias, priorizando as 

de risco e vulnerabilidade, enfatizando a ação do Agente Comunitário de Saúde na 

captação de dados através das visitas e a partir daí envolver o restante da equipe na 

ação conforme a necessidade.                                        

Envolver os membros da equipe na organização, planejamento e gestão das 

ações. 

Organizar a agenda para acolher a demanda de usuários portadores de 

hipertensão e diabetes em atraso.                                                                                                                                

Organizar estratégias de promoção de hábitos alimentares saudáveis.  

Demandar aos gestores municipais a articulação de parcerias 

interinstitucionais para ampliar a oferta de ações.                                       

Demandar aos gestores municipais a oferta de qualificação para atividades 

de gestão em saúde, de fortalecimento do controle social e para o trabalho em 

equipe.       

 Organizar estratégias de promoção da prática de atividade física regular.       

 Envolver os membros da equipe na organização, planejamento e gestão 

das ações direcionadas para famílias em situação de risco e vulnerabilidade.     

        .     

 Monitoramento e Avaliação: 

Monitorar a investigação da situação do atendimento dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes de sua família.  
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Monitorar a investigação da situação do atendimento programático aos 

idosos de sua família. 

Monitorar a investigação dos hábitos alimentares das famílias dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes.          

Monitorar a investigação a prática de atividade física regular das famílias dos 

usuários portadores de hipertensão e diabetes.  

Monitorar o número de famílias com avaliação de risco e vulnerabilidade. 

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Capacitar a equipe da UBS sobre metodologias de educação em saúde. 

Capacitar a equipe para atividades de gestão em saúde.  

Capacitar a equipe para atividades de fortalecimento do controle social. 

Capacitar à equipe quanto à prevenção do câncer do colo uterino e de mama. 

Capacitar a equipe para atividades de gestão em saúde.  

Capacitar a equipe para o trabalho multidisciplinar.      

Capacitar à equipe quanto à prevenção do diabetes e/ou hipertensão e suas 

consequências.   

Capacitar a equipe da UBS para a promoção de hábitos alimentares 

saudáveis.  

Capacitar a equipe da UBS sobre metodologias de educação em saúde. 

Capacitar a equipe da UBS para a promoção da prática de atividade física 

regular. 

Capacitar a equipe para o trabalho em equipe.  

Estabelecer critérios de avaliação de risco e vulnerabilidade.  

Capacitar a equipe para a identificação de usuários portadores de hipertensão 

e diabetes e famílias em situação de risco e vulnerabilidade 

 

Engajamento público: 

Divulgar na comunidade os benefícios da adoção de hábitos alimentares 

saudáveis.  

Divulgar as potencialidades das ações trans. e interdisciplinares no cuidado 

á saúde. 

Divulgar na comunidade os benefícios da adoção da prática de atividade 

física regular.   
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Promover a participação de membros da comunidade na organização, 

planejamento e gestão das ações de saúde para famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade.           

Promover a participação de membros da comunidade na avaliação e 

monitoramento das ações de saúde para usuários portadores de hipertensão e 

diabetes para famílias em situação de risco e vulnerabilidade.    

 Capacitar à comunidade no reconhecimento de situações de risco e 

vulnerabilidade das famílias.   

 

e. Indicadores  

Metas:  

Cadastrar 100% dos usuários portadores de hipertensão e diabetes entre 18 

e 59 anos de idade das duas microáreas cobertas pelas ACS, que procuram o 

serviço curativo no Programa de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes da UBS, 

sendo 40% de hipertensos e 60% de diabéticos. 

 

Diabéticos 

1. Cobertura do programa de atenção aos usuários portadores de 

diabetes na ESF. 

Numerador: Número total de usuários portadores de diabetes residentes na 

área/Denominador: Número total de adultos residentes na área de abrangência da 

ESF. 

2. Proporção de usuários portadores de diabetes com cadastro no 

Programa HIPERDIA ou em planilha própria. 

Numerador: Proporção de usuários portadores de diabetes com cadastro no 

Programa HIPERDIA ou planilha própria/Denominador: Número de usuários 

portadores de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

1. Cobertura do programa de atenção aos usuários portadores de 

hipertensão na ESF. 
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Numerador: Número total de usuários portadores de hipertensão residentes 

na área/Denominador: Número total de adultos residentes na área de abrangência 

da ESF. 

2. Proporção de usuários portadores de hipertensão com cadastro no 

Programa HIPERDIA ou em planilha própria. 

Numerador: Proporção de usuários portadores de hipertensão com cadastro 

no Programa HIPERDIA ou planilha própria/Denominador: Número de usuários 

portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

Meta: Buscar 100% dos usuários portadores de hipertensão e diabetes das 

áreas cobertas pelas ACS, faltosos conforme periodicidade recomendada para 

consulta e realização de exames. 

 

Diabéticos: 

Proporção de usuários portadores de diabetes com a consulta em dia de 

acordo com o protocolo. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com a consulta em 

dia/Denominador: Número de usuários portadores de diabetes residentes na área e 

acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com a consulta em dia de 

acordo com o protocolo. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com mais de 15 

dias de atraso na consulta em relação ao atendimento aprazado/Denominador: 

Número de usuários portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados 

na ESF. 

Meta: Realizar exame clínico apropriado em 100% das consultas, incluindo 

exame físico dos pés, com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida 

da sensibilidade a cada 03 meses para usuários portador de diabete. 

 

Diabéticos: 

Proporção de usuários portadores de diabetes com o exame de pé diabético 

em dia. 
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Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com exame do pé 

diabético em dia/Denominador: Número de usuários portadores de diabetes 

residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com o exame clínico de 

acordo com o protocolo em dia. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com mais de 15 

dias de atraso na consulta em relação ao atendimento aprazado/Denominador: 

Número de usuários portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados 

na ESF. 

Meta: Realizar a solicitação de exames complementares periódicos em 

100% dos usuários que comparecem às consultas. 

 

Diabéticos: 

Proporção de usuários portadores de diabetes com exames complementares 

em dia de acordo com o protocolo. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com os exames 

complementares do protocolo em dia/Denominador: Número de usuários portadores 

de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com exames 

complementares do protocolo em dia 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com exames 

complementares periódicos em dia/Denominador: Número de usuários portadores 

de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

Meta: Garantir tratamento medicamentoso para 100% dos pacientes com 

prescrição da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

 

Diabéticos: 

Proporção de usuários portadores de diabetes que utilizam medicamentos 

para controle da doença 
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Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com tratamento 

medicamentoso/Denominador: Número de usuários portadores de diabetes 

residentes na área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de diabetes com tratamento 

medicamentoso da lista do HIPERDIA ou Farmácia Popular. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com tratamento 

medicamentoso da lista do HIPERDIA Farmácia Popular./Denominador: Número de 

usuários portadores de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de diabetes que conseguem todos os 

medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes que conseguem 

todos os medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia 

Popular/Denominador: Número de usuários portadores de diabetes residentes na 

área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de diabetes que tomam todos os 

medicamentos de acordo com a prescrição. 

Numerador: Número de diabéticos usuários portadores de diabetes que 

tomam todos os medicamentos de acordo com a prescrição/Denominador: Número 

de usuários portadores de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com prescrição de 

medicamentos para controle de HAS. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com prescrição 

de medicamentos para controle da HAS./ Denominador: Número de usuários 

portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com prescrição de 

medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com prescrição 

de medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular/Denominador: 

Número de usuários portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados 

na ESF. 

Proporção de usuários portadores de hipertensão que conseguem todos os 

medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular. 
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Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão que conseguem 

todos os medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia 

Popular/Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão residentes na 

área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de hipertensão que tomam todos os 

medicamentos de acordo com a prescrição. 

Numerador: Números usuários portadores de hipertensão que tomam todos 

os medicamentos de acordo com a prescrição/Denominador: Número de usuários 

portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

Meta: Realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes cadastrados no programa de atenção à 

hipertensão e diabetes na UBS periodicamente (pelo menos uma vez ao ano). 

Avaliar comprometimento de órgãos alvo em 100% dos usuários portadores 

de hipertensão e diabetes de alto risco.  

Acompanhar 100% dos pacientes de alto risco. 

Proporção de usuários portadores de diabetes com a glicemia compensada. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com a glicemia 

compensada/Denominador: Número de usuários portadores de diabetes residentes 

na área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de diabetes com estratificação de risco 

cardiovascular por exame clínico em dia. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com estratificação 

de risco cardiovascular por exame clínico em dia/Denominador: Número de usuários 

portadores de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

Proporção de usuários portadores de diabetes de alto risco com avaliação 

de comprometimento de órgãos alvo. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com a pressão arterial 

compensada. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com a pressão 

arterial compensada/Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão 

residentes na área e acompanhados na ESF. 
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Proporção de usuários portadores de hipertensão com estratificação de risco 

cardiovascular por exame clínico está em dia. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão com 

estratificação de risco cardiovascular por exame clínico está em dia/Denominador: 

Número de usuários portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados 

na ESF. 

Proporção de usuários portadores de hipertensão de alto risco com 

avaliação de comprometimento de órgãos alvo em dia. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão de alto risco 

com avaliação de comprometimento de órgãos alvo em dia/Denominador: Número 

de usuários portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

Meta: Garantir consulta periódica com dentista a 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes cadastrados no programa de atenção à 

hipertensão e diabetes. 

Proporção de usuários portadores de diabetes com consulta periódica com 

dentista em dia. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes com consulta 

periódica com dentista em dia/Denominador: Número de usuários portadores de 

diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão com consulta periódica 

com dentista em dia. 

Numerador: Número de com consulta periódica com dentista em 

dia/Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão residentes na área 

e acompanhados na ESF. 

Meta: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% 

dos pacientes usuários portadores de hipertensão e diabetes: 

Proporção de usuários portadores de diabetes que receberam orientação 

nutricional. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes que receberam 

orientação nutricional/Denominador: Número de usuários portadores de diabetes 

residentes na área e acompanhados na ESF. 
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Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão que receberam orientação 

nutricional. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão que receberam 

orientação nutricional. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão residentes na 

área e acompanhados na ESF. 

 Meta: Garantir orientação em relação à prática de atividade física regular a 

100% dos usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

 

Diabéticos: 

Proporção de usuários portadores de diabetes que receberam orientação 

sobre atividade física regular. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes que receberam 

orientação sobre atividade física regular/Denominador: Número de usuários 

portadores de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão que receberam orientação 

sobre atividade física regular. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão que receberam 

orientação sobre atividade física regular/Denominador: Número de h usuários 

portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

Meta 

Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes que fumam. 

 

Diabéticos: 

Proporção de usuários portadores de diabetes que receberam orientação 

sobre os riscos de tabagismo. 

Numerador: Número de usuários portadores de diabetes que receberam 

orientação sobre os riscos de tabagismo/Denominador: Número de usuários 

portadores de diabetes residentes na área e acompanhados na ESF. 
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Hipertensos: 

Proporção de usuários portadores de hipertensão que receberam orientação 

sobre os riscos de tabagismo. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão que receberam 

orientação sobre os riscos de tabagismo/Denominador: Número de usuários 

portadores de hipertensão residentes na área e acompanhados na ESF. 

 

 

f. Logística 

Para realizar uma intervenção no Programa de Hipertensos e Diabéticos 

vamos adotar o protocolo dos Cadernos de Atenção Básica a Hipertensos e 

Diabéticos de número 15 e 16 do Ministério da Saúde. Utilizaremos a ficha de 

acompanhamento do hipertenso e/ou diabético (HIPERDIA), prontuários e vamos 

confeccionar uma ficha espelho. O HIPERDIA não prevê a coleta de informações 

sobre orientações de atividade física, nutricional e de avaliação de saúde bucal e 

para coletar todos os indicadores necessários ao monitoramento da intervenção 

confeccionaremos uma ficha complementar. Para o acompanhamento semanal da 

intervenção será utilizada a planilha eletrônica de coleta de dados disponibilizada 

pela coordenação do curso. 

Será realizada a capacitação da Equipe fazendo-se estudo do protocolo do 

Caderno de Atenção Básica à Saúde do Hipertenso e/ou Diabético para que toda a 

equipe utilize esta referência na atenção aos usuários portadores de diabetes. 

Para organizar o registro específico do programa a técnica de enfermagem 

revisará o livro de registro identificando os usuários portadores de diabetes que 

vieram ao serviço para consulta no último mês. Localizará suas fichas e transcreverá 

as informações disponíveis nelas para a ficha espelho. Realizará o monitoramento 

sobre consultas, exames, vacinas e avaliação bucal. Semanalmente a técnica de 

enfermagem examinará as fichas espelho dos usuários portadores de diabetes 

identificando aqueles que estão com consultas, exames clínicos e laboratoriais em 

atraso. O ACS fará buscas ativas dos usuários portadores de diabetes em um turno 

semanal através de visitas domiciliares e fará o agendamento de consulta destes 

usuários. Ao final de cada mês, as informações coletadas na ficha espelho serão 

consolidadas na planilha eletrônica. 
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Para acolher a demanda de intercorrências agudas em usuários portadores 

de diabetes, será priorizado o atendimento nas consultas disponíveis diariamente. 

Para agendar os pacientes provenientes das buscas ativas serão reservadas quatro 

consultas por turno. 

Faremos esclarecimentos à população sobre a importância do diagnóstico e 

do acompanhamento através de consultas e realização de exames regulares dos 

usuários portadores de hipertensão e diabetes com intuito de prevenir e/ou detectar 

complicações e intervir de forma adequada para uma melhor qualidade de vida dos 

usuários uma vez por mês. Será apresentado o projeto esclarecendo a importância 

da priorização do atendimento a esses usuários. Além das orientações feitas aos 

usuários nas consultas, pelo médico e visitas domiciliares, pelo médico, ACS e 

enfermagem, serão realizados pela equipe grupos de saúde na própria UBS e sala 

de espera.  

A divulgação do projeto será feito pelo ACS e por grupos na sociedade, 

contando com a Associação de Bairro, através do seu presidente. 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro Mês  

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 
 Reunião com 

profissionais que 
participarão das ações; 

 Capacitação da 
enfermagem e ACS de 
acordo com o protocolo 
do MS; 

 Incentivar a 
manutenção do grupo 
de caminhada já 
existente, duas vezes 
por semana; 

 Cadastrar 
adultos hipertensos e 
diabéticos entre 18 e 
59 anos;   

 Atendimento 
clínico aos hipertensos 
e diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Caminhada 
duas vezes na semana. 
 

 
 

 Elaboração de 
fichas complementares; 

 Separação dos 
prontuários dos 
pacientes hipertensos e 
diabéticos; 

 Criar um 
registro da frequência 
dos pacientes às 
consultas; 

 Criar um 
registro de 
acompanhamento dos 
exames 
complementares; 

 Criar um 
registro dos pacientes 
que participam do 
grupo de caminhada e 
dos grupos de 
hipertensos e 
diabéticos; 

 Atendimento 
clínico para hipertensos 
e diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Caminhada 
duas vezes na semana. 

 
 

 Reunir a equipe 
para apresentar a ficha 
complementar e 
Hirperdia e combinar a 
priorização de consultas 
a estes pacientes com 4 
fichas por turno para 
consultas e reconsultas; 

 Atendimento 
clínico a hipertensos e 
diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Caminhada 
duas vezes na semana. 

 

 Reunião com 
ACS para planejar a 
busca dos pacientes 
faltosos às consultas e 
exames em atraso, a 
coleta de dados dos 
familiares dos 
pacientes quanto aos 
hábitos alimentares, 
cobertura vacinal, 
atividade física, 
tabagismo; 

 Planejar a 
criação de grupo de 
hipertensos e 
diabéticos; 

 Reunião com 
Presidente da 
associação de bairro 
para apresentação do 
projeto; 

 Atendimento 
clínico aos hipertensos 
e diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Atendimento 
odontológico; 

 Atendimento 
nutricional; 

 Caminhada 
duas vezes na semana. 
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Terceiro Mês  

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 
 Organização dos 

registros 

 Atendimento 
clínico aos hipertensos e 
diabéticos 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado 

 Caminhada duas 
vezes na semana 

 Encontro com a 
comunidade alertando a 
importância do 
acompanhamento por 
consultas e exames 
periódicos para controle 
da HAS/DIA 

 Reunião da 
equipe para avaliação 
dos registros  

 Busca ativa dos 
faltosos às consultas e 
exames em atraso 

 Atendimento 
clínico aos hipertensos e 
diabéticos 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado 

 Caminhada duas 
vezes na semana 

 
 
 

 Grupo de 
hipertensos e 
diabéticos 

 Atendimento 
clínico dos hipertensos 
e diabéticos 

 Caminhada 
duas vezes na semana 

 Monitorar a 
realização de exame 
clínico apropriado  

 
 

 Atendimento 
clínico aos hipertensos e 
diabéticos 

 Monitorar a 
realização de exame 
clínico apropriado 

 Capacitação da 
equipe, repassando o 
protocolo do MS. 

 Passar dados da 
ficha espelho para a 
planilha eletrônica 

 Atendimento 
odontológico e 
nutricional 

 Caminhada 
duas vezes na semana 

 

Segundo Mês  

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 
 Organização 

dos registros 
disponíveis dos 
pacientes; 

 Transcrever 
para fichas espelho; 

 Avaliar os 
registros; 

 Atendimento 
clínico aos 
hipertensos e 
diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Caminhada 
duas vezes na 
semana. 

 

 Reunir a 
equipe para avaliar os 
registros; 

 Realizar a 
busca ativa dos 
faltosos através de 
visitas domiciliares; 

 Organizar a 
formação dos grupos 
de hipertensos e 
diabéticos; 

 Fazer o 
chamamento dos 
pacientes para a 
participação dos 
grupos; 

 Atendimento 
clínico dos hipertensos 
e diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Caminhada 
duas vezes na 
semana. 

 

 Realização de 
palestra na UBS para 
alertar sobre a 
importância do 
acompanhamento 
através de medida da 
TA e hemoglicoteste, 
consultas e exames 
periódicos; 

 Avaliação das 
fichas espelho pela 
técnica de 
enfermagem para 
identificar pacientes 
em atraso às 
consultas, exames 
periódicos; 

 Atendimento 
clínico a hipertensos e 
diabéticos; 

 Monitorar a 
realização de exame 
clínico apropriado; 

 Caminhada 
duas vezes na 
semana. 

 Reunião da 
equipe para 
capacitação 
repassando o 
protocolo do MS; 

 Passar os 
dados das fichas 
espelho para a 
planilha eletrônica; 

 Atendimento 
clínico dos 
hipertensos e 
diabéticos; 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado; 

 Consulta 
odontológica; 

 Consulta 
nutricional; 

 Caminhada 
duas vezes na 
semana. 
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Quarto Mês  

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 
 Organização dos 

registros 

 Atendimento 
clínico aos hipertensos e 
diabéticos 

 Monitorar a 
realização de exame 
clínico apropriado 

 Encontro com a 
comunidade com o 
intuito de alertar para os 
riscos do tabagismo, 
hábitos alimentares 
pouco saudáveis e os 
benefícios da atividade 
física regular. 

 Caminhada duas 
vezes na semana 

 Reunião de 
equipe para avaliação 
dos registros 

 Busca ativa 
dos faltosos às 
consultas e exames 
em atraso 

 Atendimento 
clínico aos 
hipertensos e 
diabéticos 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado 

 Caminhada 
duas vezes na 
semana 

 Grupo de 
hipertensos e 
diabéticos 

 Atendimento 
clínico aos hipertensos 
e diabéticos 

 Monitorar a 
realização de exame 
clínico apropriado 

 Passar os 
dados das fichas 
espelho para a 
planilha eletrônica 

 Atendimento 
clínico aos 
hipertensos e 
diabéticos 

 Monitorar a 
realização do exame 
clínico apropriado 

 Atendimento 
odontológico e 
nutricional 
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ANEXO A – PLANILHA DE OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

 

Objetivo Geral: Melhorar a atenção aos adultos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus 

Eixos Pedagógicos 

Objetivos Metas M&A OGS EP QPC 
 

Ampliar a 
cobertura a 
hipertensos 
e diabéticos 

 
1.Cadastrar 60% 
usuários portadores 
de hipertensão e 
60% usuários 
portadores de 
diabetes entre 18 e 
59 anos de idade 
das duas 
microáreas 
cobertas pelas 
ACS, que procuram 
o serviço curativo 
no Programa de 
Atenção à 
Hipertensão Arterial 
e Diabetes da UBS. 
 

 
2.1. Monitorar 
número adultos com 
pressão arterial 
sustentada maior que 
135/80 mmHg 
submetidos a 
rastreamento para 
DM,  periodicamente 
(pelo menos 
anualmente). 

 
1.1. Melhorar o 
acolhimento para os 
pacientes portadores 
de HAS.                                                                                                                                                                                                   
 
1.2. Garantir material 
adequado para a 
tomada da medida da 
pressão arterial 
(esfigmomanômetro, 
manguitos, fita 
métrica) na UBS. 

 
1.1. Orientar a 
comunidade sobre a 
importância da 
realização da medida 
da pressão arterial 
após os 18 anos de 
idade.                                                                               
 
1.2. Orientar a 
comunidade sobre os 
fatores de risco para 
o desenvolvimento de 
HAS. 

 
1.1. Capacitar a equipe 
da UBS para verificação 
da pressão arterial de 
forma criteriosa, incluindo 
uso adequado do 
manguito e realização do 
hemoglicoteste. 

   
2.Cadastrar 60% 
de usuários 
portadores de 
hipertensão e 
diabetes a partir 
dos rastreamentos 
feitos pelas ACS. 
. 

 
2.1. Monitorar 
número adultos com 
pressão arterial 
sustentada maior que 
135/80 mmHg 
submetidos a 
rastreamento para 
DM,  periodicamente 
(pelo menos 
anualmente). 

 
2.1. Melhorar o 
acolhimento para os 
pacientes portadores 
de DM.                                                                                                                                                                                               
 
2.2. Garantir material 
adequado para 
realização do 
hemoglicoteste na 
UBS. 

 
2.1. Orientar a 
comunidade sobre a 
importância do 
rastreamento para 
DM em adultos com 
pressão arterial 
sustentada maior que 
135/80 mmHg.                                                                          
 
2.2.Orientar a 
comunidade sobre os 
fatores de risco para 
o desenvolvimento de 
DM. 

 
2.1. Capacitar a equipe 
da UBS para realização 
do hemoglicoteste em 
adultos com   pressão 
arterial sustentada maior 
que 135/80 mmHg. 

  3. Cadastrar 60% 
de adultos entre 18 
e 59 anos de idade 
com PA 139/89 
mmHg e 135/85 
mmHg para 
diabéticos 
 

 
3.1. Monitorar o 
número de 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
cadastrados (em 
relação aos 
rastreados). 

 
3.1. Garantir o 
registro dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
cadastrados no 
Programa. 

 
3.1. Informar a 
comunidade sobre a 
existência do 
Programa de Atenção 
à Hipertensão Arterial 
e à Diabetes Mellitus 
da UBS. 

 
3.1. Capacitar os ACS 
para o cadastramento de 
hipertensos e/ou 
diabéticos de toda área 
de abrangência. 

   
 

 
 

 
4.1. Priorizar o 
atendimento dos 
adultos hipertensos 
e/ou diabéticos sem 
acompanhamento há 
mais de um ano, 
especialmente os de 
maior risco para 
Doenças 
Cardiovasculares 
(DCV). 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Esclarecer a 
comunidade sobre a 
atenção prioritária 
aos adultos 
hipertensos e/ou 
diabéticos sem 
acompanhamento há 
mais de um ano. 

 
4. 1. Capacitar à equipe 
da UBS no acolhimento 
da demanda destes 
pacientes.                                             
4.2. Capacitar os ACS na 
busca destes pacientes.                                                        

 

Melhorar a 
adesão do 

 
1. Buscar 100% 
dos hipertensos 

 
1.1. Monitorar o 
cumprimento da 

 
1.1. Organizar visitas 
domiciliares para 

 
1.1.  Informar a 
comunidade sobre a 

 
1.1. Treinar os ACS para 
a orientação de 
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hipertenso 
e/ou 

diabético 
ao 

programa 

e/ou diabéticos 
faltosos às 
consultas conforme 
periodicidade 
recomendada. 

periodicidade das 
consultas previstas 
no protocolo 
(consultas em dia).  

buscar os faltosos                                           
1.2. Organizar a 
agenda para acolher 
os hipertensos e 
diabéticos 
provenientes das 
buscas domiciliares. 

importância de 
realização das 
consultas.                                                      
 
1.2. Ouvir a 
comunidade sobre 
estratégias para não 
ocorrer evasão dos 
portadores de 
hipertensão e/ou 
diabetes (se houver 
número excessivo de 
faltosos).                                                                 
 
1.3. Esclarecer os 
portadores de 
hipertensão e/ou 
diabetes e a 
comunidade sobre a 
periodicidade 
preconizada para a 
realização das 
consultas. 

hipertensos e/ou 
diabéticos quanto a 
realizar as consultas e 
sua periodicidade. 

 
. 

 
2.1. Monitorar o 
cumprimento da 
periodicidade de 
realização de exames 
complementares 
prevista no protocolo 
(consultas em dia).  

 
2.1. Organizar visitas 
domiciliares para 
buscar os 
hipertensos e/ou 
diabéticos exames 
complementares em 
atraso.                                                                                            
 
2.2. Organizar a 
agenda para acolher 
os hipertensos e 
diabéticos 
provenientes das 
buscas domiciliares. 

 
2.1.  Informar a 
comunidade sobre a 
importância de 
realização de exames 
complementares.                                                      
 
2.2. Ouvir a 
comunidade sobre 
estratégias para não 
ocorrer evasão dos 
portadores de 
hipertensão e/ou 
diabetes (se houver 
número excessivo de 
faltosos).                                                                 
 
2.3. Esclarecer os 
portadores de 
hipertensão e/ou 
diabetes e a 
comunidade sobre a 
periodicidade 
preconizada para a 
realização dos 
exames 
complementares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Treinar os ACS para 
a orientação de 
hipertensos e/ou 
diabéticos quanto a 
realizar exames 
complementares e sua 
periodicidade. 

 
Melhorar a 
qualidade 

do 
atendiment

o ao 
paciente 

hipertenso 
e/ou 

diabético 
realizado na 

 
1. Capacitar 60% 
dos profissionais no 
atendimento ao 
paciente hipertenso 
e/ou diabético 
conforme 
protocolos 
adotados na UBS 
(ex. Ministério da 
Saúde). 

 
1.1. Monitorar a 
abrangência da 
capacitação entre os 
profissionais da UBS. 

 
1.1. Organizar a 
capacitação dos 
profissionais de 
acordo com os 
protocolos adotados 
pela UBS.                                         
 
1.2. Estabelecer 
periodicidade para 
atualização dos 
profissionais.                        
 
1.3. Dispor de versão 
atualizada do 
protocolo impressa 

 
1.1. Compartilhar 
com os pacientes as 
condutas esperadas 
em cada consulta 
para que possam 
exercer o controle 
social. 
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Unidade na UBS. 

 
2. Realizar exame 
clínico apropriado 
em 100% das 
consultas, incluindo 
exame físico dos 
pés, com palpação 
dos pulsos tibial 
posterior e pedioso 
e medida da 
sensibilidade a 
cada 03 meses 
para diabéticos. 

 
2.1. Monitorar 
realização de exame 
clínico apropriado de 
100% dos pacientes 
acompanhados na 
UBS. 

 
2.1. Definir 
atribuições de cada 
membro da equipe no 
exame clínico de 
pacientes hipertensos 
e/ou diabéticos 2.2. 
Garantir busca a 
pacientes que não 
realizaram exame 
clínico apropriado.                                 
 
2.3. Organizar a 
agenda para acolher 
os hipertensos e 
diabéticos 
provenientes das 
buscas domiciliares.             
 
2.4. Garantir a 
referência e contra-
referência de 
pacientes com 
alterações 
neurológicas ou 
circulatórias em 
extremidades. 

 
. 

 
. 

 
3. Realizar a 
solicitação de 
exames 
complementares 
periódicos em 
100% dos 
pacientes. 

 
3.1. Monitorar o 
número de 
hipertensos e 
diabéticos com 
exames laboratoriais 
solicitados de acordo 
como protocolo 
adotado na UBS.        
 
3.2. Monitorar o 
número de 
hipertensos e 
diabéticos com 
exames laboratoriais 
solicitados de acordo 
com a periodicidade 
recomendada. 

 
. 

 
3.1. Orientar os 
pacientes e a 
comunidade quanto a 
necessidade de 
realização de  
exames 
complementares.                                                     
 
3.2. Orientar os 
pacientes e a 
comunidade quanto à 
periodicidade com 
que devem ser 
realizados exames 
complementares. 

 

 
4. Garantir 
tratamento 
medicamentoso 
para 100% dos 
pacientes com 
prescrição de 
medicamentos da 
Farmácia Popular/ 

Hiperdia. 

 
4.1. Monitorar o 
acesso aos 
medicamentos da 
Farmácia Popular / 
Hiperdia. 

 
.  

 
4.1. Orientar os 
pacientes e a 
comunidade quanto 
ao direito dos 
usuários de ter 
acesso aos 
medicamentos 
Farmácia Popular/ 
Hiperdia e possíveis 
alternativas para 
obter este acesso. 

 
4.1. Realizar atualização 
do profissional no 
tratamento da 
hipertensão e/ou 
diabetes.      
 
4.2. Capacitar a equipe 
para orientar os usuários 
sobre as alternativas para 
obter acesso a 
medicamentos da 
Farmácia 
Popular/Hiperdia. 
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5. Identificar 100% 
os hipertensos e 
diabéticos 
descompensados 
de acordo com o 
protocolo adotado. 

 
5.1. Monitorar os 
pacientes 
descompensados 
(pelo menos 
trimestralmente). 

  
5.1. Priorizar o 
atendimento dos 
pacientes de alto 
risco.             
 
5.2. Organizar a 
agenda para o 
atendimento desta 
demanda. 

 
. 

 
 

  

 
6. Garantir consulta 

especializada a 
100% dos 

hipertensos e/ou 
diabéticos que 

apresentarem esta 
necessidade. 

 
6.1. Monitorar o 
atendimento dos 
pacientes 
encaminhados para 
serviços 
especializados.        
 
 

 
6.1 Garantir junto aos 
gestores as consultas 
com especialistas 
para hipertensos e/ou 
diabético com 
necessidade do 
atendimento.                            
 
6.2. Fazer busca 
ativa para pacientes 
encaminhados para 
outros níveis de 
atenção que não 
retornarem a UBS.                                       
 
 

 
6.1 Orientar os 
pacientes e a 
comunidade sobre os 
fluxos de acesso ao 
atendimento 
especializado.     
                                              
.  
                                                                                                                     
6.2. Estimular o 
retorno do paciente 
para a UBS após o 
atendimento 
especializado.  

 
6.1. Capacitar a equipe 
para identificar pacientes 
com necessidade de 
encaminhamento para 
atendimento em outros 
níveis de atenção.                                           
 
6.2. Capacitar os ACS 
para a busca ativa dos 
pacientes encaminhados 
e que não retornaram à 
UBS. 

 
Melhorar o 

registro das 
informações 

 

 
1.1. Manter ficha de 
acompanhamento 
de 100% dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
acompanhados na 
UBS. 

 
1.1. Monitorar a 
qualidade dos 
registros de 
hipertensos e 
diabéticos 
acompanhados na 
UBS. 

 
1.1. Manter as 
informações do SIAB 
atualizadas.                            
 
1.2. Implantar 
planilha/registro 
específico de 
acompanhamento.        
1.3. Pactuar com a 
equipe o registro das 
informações.          
 
1.4. Definir 
responsável pelo 
monitoramento 
registros.              
 
1.5. Organizar um 
sistema de registro 
que viabilize 
situações de alerta 
quanto ao atraso na 
realização de 
consulta de 
acompanhamento, ao 
atraso na realização 
de exame 
complementar, a não 
realização de 
estratificação de 
risco, a não avaliação 
de comprometimento 
de órgãos alvo e ao 
estado de 
compensação da 
doença. 

 
1.1. Orientar os 
pacientes e a 
comunidade sobre 
seus direitos em 
relação à 
manutenção de seus 
registros de saúde e 
acesso a segunda via 
se necessário. 

 
1.1. Treinar a equipe no 
preenchimento de todos 
os registros necessário 
ao acompanhamento do 
hipertenso e/ou diabético 
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Mapear 
hipertensos 

e/ou 
diabéticos 
de risco 

para 
doença 

cardiovas- 
Cular 

 
1. Realizar 
estratificação do 
risco cardiovascular 
em 100% dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
acompanhados na 
UBS 
periodicamente 
(pelo menos uma 
vez ao ano). 

 
1.1. Monitorar o 
número de pacientes 
de hipertensos com 
realização de pelo 
menos uma 
verificação da 
estratificação de risco 
por ano. 

  
1.1 Priorizar o 
atendimento dos 
pacientes avaliados 
como de alto risco.                       
 
1.2. Organizar a 
agenda para o 
atendimento desta 
demanda. 

 
1.1. Orientar os 
usuários quanto ao 
seu nível de risco e a 
importância do 
acompanhamento 
regular.                                    
 
1.2. Esclarecer os 
pacientes e a 
comunidade quanto à 
importância do 
adequado controle de 
fatores de risco 
modificáveis (como 
alimentação).  

 
1.1. Capacitar a equipe 
para realizar 
estratificação de risco 
segundo o escore de 
Framingham ou de 
lesões em órgãos alvo.                                            
 
1.2 Capacitar a equipe 
para a importância do 
registro desta avaliação.                                             
 
1.3. Capacitar a equipe 
quanto a estratégias para 
o controle de fatores de 
risco modificáveis. 

  
2. Avaliar 
comprometimento 
de órgãos alvo em 
100% dos 
hipertensos e 
diabéticos de alto 
risco. 

 
2.1. Monitorar o 
número de pacientes 
de hipertensos de 
alto risco com 
avaliação de 
comprometimento de 
órgãos-alvo. 

 
2.1 Priorizar a 
avaliação de 
comprometimento de 
órgãos alvo para 
pacientes avaliados 
como de alto risco.                                                
 
2.2. Organizar a 
agenda para o 
atendimento desta 
demanda.                                     
 
2.3. Dispor de 
recursos humanos e 
materiais para 
avaliação de 
comprometimento de 
órgãos alvo. 

 
2.1. Orientar os 
usuários quanto ao 
seu nível de risco e a 
importância do 
acompanhamento 
regular das lesões de 
órgão alvo.                                                       
 
2.2. Esclarecer os 
pacientes e a 
comunidade quanto à 
importância do 
adequado controle de 
fatores de risco.    
 
2.3. Mobilizar a 
comunidade para 
demandar junto aos 
gestores municipais 
garantia da 
disponibilização de 
recursos para a 
avaliação de 
comprometimento de 
órgãos alvo. 

 
2.1. Capacitar a equipe 
para realizar avaliação de 
comprometimento de 
órgãos alvo.                                              
 
2.2. Capacitar a equipe 
para a importância do 
registro desta avaliação. 

 
3. Acompanhar 
100% dos 
pacientes de alto 
risco. 

 
3.1. Monitorar o 
número de pacientes 
de hipertensos de 
alto risco 
acompanhados (pelo 
menos 
semestralmente).  

 
3.2. Organizar a 
agenda para o 
atendimento desta 
demanda.               

 
3.1. Orientar os 
pacientes de alto-
risco e a comunidade 
sobre a importância 
do acompanhamento 
regular.                                                       

 
3.1. Sensibilizar a equipe 
para o acompanhamento 
de todos os pacientes de 
alto-risco.         
    
3.2. Capacitar a equipe 
para a importância de 
manter registros 
atualizados. 

 
Promoção 
da saúde 

 
1. Garantir consulta 
periódica com 
dentista a 100% 
dos pacientes 
hipertensos e 
diabéticos 

 
1.1. Monitorar a 
realização de 
consultas periódicas 
anuais com o dentista 
em 100% dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
acompanhados na 
UBS. 

 
1.1. Organizar a 
agenda da atenção à 
saúde bucal de forma 
a possibilitar a 
atenção ao 
hipertenso e 
diabético.                                        
 
 

 
1.1. Buscar parcerias 
na comunidade, 
reforçando a 
intersetorialidade nas 
ações de promoção 
da saúde.                                                                                                                 
 
1.2. Mobilizar a 
comunidade para 
demandar junto aos 
gestores municipais 
garantia da 
disponibilização do 
atendimento com 
dentista. 

 
1.1. Capacitar a equipe 
para a avaliação e 
tratamento bucal do 
paciente hipertenso e 
diabético. 
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2. Garantir 
orientação 
nutricional sobre 
alimentação 
saudável a 100% 
dos pacientes 
hipertensos e/ou 
diabéticos. 

 
2.1. Monitorar a 
realização de 
orientação nutricional 
em 100% dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
acompanhados na 
UBS. 

 
2.1. Organizar 
práticas coletivas 
sobre alimentação 
saudável.                                                                                                                                                                                                    
  

 
2.1. Orientar 
hipertensos, 
diabéticos e seus 
familiares sobre a 
importância da 
alimentação 
saudável.                                                                                                                       

 
2.1. Capacitar a equipe 
da UBS sobre práticas de 
alimentação saudável.                                       
 
 

  3. Garantir 
orientação em 
relação à prática de 
atividade física 
regular a 100% dos 
pacientes 
hipertensos e/ou 
diabéticos. 

3.1 Monitorar a 
realização de 
orientação para 
atividade física 
regular em 100% dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos 
acompanhados na 
UBS. 

3.1. Organizar 
práticas coletivas 
para orientação de 
atividade física.                                                                                                                                                                                               

3.1. Orientar 
hipertensos e/ou 
diabéticos e a 
comunidade sobre a 
importância da 
prática de atividade 
física regular. 

3.1. Capacitar a equipe 
da UBS sobre a 
promoção da prática de 
atividade física regular.                                                            

  4. Garantir 
orientação sobre os 
riscos do 
tabagismo a 100% 
dos pacientes que 
fumam. 

4.1. Monitorar 
realização de 
orientação sobre 
riscos do tabagismo a 
100% dos pacientes 
que fumam e que são 
acompanhados na 
UBS. 

4.1. Demandar ao 
gestor a compra de 
medicamentos para o 
tratamento do 
"abandono ao 
tabagismo" 

4.1. Orientar os 
hipertensos e/ou 
diabéticos tabagistas 
sobre a existência de 
tratamento para 
abandonar o 
tabagismo. 

4.1. Capacitar a equipe 
para o tratamento de 
pacientes tabagistas.                                            
4.2. Capacitar a equipe 
da UBS sobre 
metodologias de 
educação em saúde. 

 
Realizar 
ações de 

promoção à 
saúde e 

prevenção 
de doenças 
nas famílias 

dos 
hipertensos 

e/ou 
diabéticos  

 
1. Investigar em 
100% das famílias 
dos hipertensos 
e/ou diabéticos a 
cobertura vacinal 
de todos os 
indivíduos de sua 
família.                                                  

 
1.1. Monitorar a 
investigação da 
cobertura vacinal de 
todos os indivíduos 
da família dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos.                                                                                                                                                                                                  

 
1.1 Promover o 
trabalho em equipe 
para o cuidado das 
famílias, priorizando 
as de risco e 
vulnerabilidade.                                          
 
1.2. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações.                                                                   
 
1.3. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de 
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                        
 
1.4. Demandar aos 
gestores municipais a 
oferta de qualificação 
para atividades de 
gestão em saúde, de 
fortalecimento do 
controle social e para 
o trabalho em equipe.                                                                                                                                                

 
1.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.                                                                                                                                                               
 
1.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para os 
hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.                                                                                      
 
1.4.  Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
avaliação e 
monitoramento das 
ações de saúde para 
os hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.                                                                                                                                                                         

 
1.1.  Capacitar a equipe 
para atividades de gestão 
em saúde.                                                    
 
1.2. Capacitar a equipe 
para atividades de 
fortalecimento do controle 
social.                                                                                  
 
1.3. Capacitar a equipe 
para o trabalho 
multidisciplinar.                                                   
 

     
     
 
4. Investigar em 
100% das famílias 
dos hipertensos 
e/ou diabéticos a 
situação do 
atendimento de 
demais adultos 

 
4.1. Monitorar a 
investigação da 
situação do 
atendimento dos 
adultos hipertensos 
e/ou diabéticos de 
sua família.                                                                                                                                                                                                 

 
4.1 Promover o 
trabalho em equipe 
para o cuidado das 
famílias, priorizando 
as de risco e 
vulnerabilidade.                                                                                                                   
 

 
4.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.                                                       
 
4.2. Incentivar a 

 
4.1.  Capacitar a equipe 
para atividades de gestão 
em saúde.                                                                                                                                                                                                                   
 
4.2. Capacitar a equipe 
para atividades de 
fortalecimento do controle 
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hipertensos e/ou 
diabéticos de sua 
família.   

4.2. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações.                                                                  
 

4.3. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de 
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                        
 
4.4. Demandar aos 
gestores municipais a 
oferta de qualificação 
para atividades de 
gestão em saúde, de 
fortalecimento do 
controle social e para 
o trabalho em equipe.                                                   
 
4.5. Organizar a 
agenda para acolher 
a demanda de 
adultos hipertensos 
e/ou diabéticos com 
atendimento em 
atraso.                                                                                                                                        

importância do 
autocuidado.                                                                               
 
4.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para os 
hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.                                                         
 
4.4.  Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
avaliação e 
monitoramento das 
ações de saúde para 
os hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.                                                                                                                                                                         

social.                                                                                  
 
4.3. Capacitar a equipe 
para o trabalho 
multidisciplinar.                                                   

 
5. Investigar em 
100% das famílias 
dos hipertensos 
e/ou diabéticos a 
situação do 
atendimento 
programático aos 
idosos de sua 
família.   

 
5.1. Monitorar a 
investigação da 
situação do 
atendimento 
programático aos 
idosos de sua família.                                                                                                                                                                                                 

 
5.1 Promover o 
trabalho em equipe 
para o cuidado das 
famílias, priorizando 
as de risco e 
vulnerabilidade.                                                                                                                   
 
5.2. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações.                                                                                                                
 
5.3. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de 
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                        
 
5.4. Demandar aos 
gestores municipais a 
oferta de qualificação 
para atividades de 
gestão em saúde, de 
fortalecimento do 
controle social e para 
o trabalho em equipe.                                                   
 
5.5. Organizar a 
agenda para acolher 
a demanda de idosos 
com atendimento em 
atraso.                                                

 
5.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.                                                       
 
5.2. Incentivar a 
importância do 
autocuidado.                                                                               
 
5.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para os 
hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.                                                               
 
5.4.  Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
avaliação e 
monitoramento das 
ações de saúde para 
os hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.                                                                                                                                                                         

 
5.1.  Capacitar a equipe 
para atividades de gestão 
em saúde.                                                    
 
5.2. Capacitar a equipe 
para atividades de 
fortalecimento do controle 
social.                                                                                  
 
5.3. Capacitar a equipe 
para o trabalho 
multidisciplinar.                                                   
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6. Investigar os 
hábitos alimentares 
em 100% das 
famílias dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos. 

 
6.1. Monitorar a 
investigação dos 
hábitos alimentares 
das famílias dos 
hipertensos e/ou 
diabéticos.                                                                                                                                                                                                 

 
6.1 Promover o 
trabalho em equipe 
para o cuidado das 
famílias, priorizando 
as de risco e 
vulnerabilidade.                                                                                                                   
 
6.2. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações.                                                                   
 
6.3. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de 
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                       
 
6.4. Demandar aos 
gestores municipais a 
oferta de qualificação 
para atividades de 
gestão em saúde, de 
fortalecimento do 
controle social e para 
o trabalho em equipe.                                                   
 
6.5. Organizar 
estratégias de 
promoção de hábitos 
alimentares 
saudáveis.                                                                                                                                        

 
6.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.                                                                                                                                                                          
 
6.2. Incentivar a 
importância do 
autocuidado.                                                                               
 
6.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para os 
hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.           
                                                
6.4. Divulgar na 
comunidade os 
benefícios da adoção 
de hábitos 
alimentares 
saudáveis.                                                                                                                                                                         

 
6.1.  Capacitar a equipe 
para atividades de gestão 
em saúde.                                                    
 
6.2. Capacitar a equipe 
para atividades de 
fortalecimento do controle 
social.                                                                                  
 
6.3. Capacitar a equipe 
para o trabalho 
multidisciplinar.                                                                                                                                                                                                               
 
6.4. Capacitar a equipe 
da UBS sobre 
metodologias de 
educação em saúde.                                            
 
6.5.  Capacitar a equipe 
da UBS para a promoção 
de hábitos alimentares 
saudáveis.  

 
7. Investigar a 
prática de atividade 
física regular em 
100% das famílias 
dos hipertensos 
e/ou diabéticos. 

 
7.1. Monitorar a 
investigação a prática 
de atividade física 
regular das famílias 
dos hipertensos e/ou 
diabéticos.                                                                                                                                                                                                 

 

7.1 Promover o 
trabalho em equipe 
para o cuidado das 
famílias, priorizando 
as de risco e 
vulnerabilidade.   
                                                                                                                
7.2. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações. 
                                     
7.3. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de 
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.    
                                                    
7.4. Demandar aos 
gestores municipais a 
oferta de qualificação 
para atividades de 
gestão em saúde, de 
fortalecimento do 
controle social e para 
o trabalho em equipe.      
                                             
7.5. Organizar 
estratégias de 
promoção da prática 
de atividade física 
regular.                                                                                                                                        

 
7.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.    
                                                                                                                                                           
7.2. Incentivar a 
importância do 
autocuidado.    
                                                                           
7.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para os 
hipertensos e/ou 
diabéticos e suas 
famílias.        
                                                     
7.4. Divulgar na 
comunidade os 
benefícios da adoção 
da prática de 
atividade física 
regular.                                                                                                                                                                         

 
7.1.  Capacitar a equipe 
para atividades de gestão 
em saúde. 
                                                   
7.2. Capacitar a equipe 
para atividades de 
fortalecimento do controle 
social.       
                                                                           
7.3. Capacitar a equipe 
para o trabalho 
multidisciplinar. 
                                                                                                                                                                                                              
7.4. Capacitar a equipe 
da UBS sobre 
metodologias de 
educação em saúde.   
                                                                                                                                                                                                                   
7.5.  Capacitar a equipe 
da UBS para a promoção 
da prática de atividade 
física regular.                                                
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8. Avaliar a 
situação de risco e 
vulnerabilidade em 
100% das famílias 
dos hipertensos 
e/ou diabéticos. 

 
8.1. Monitorar o 
número de famílias 
com avaliação de 
risco e 
vulnerabilidade.                                                                                                                                                            

 
8.1. Envolver os 
membros da equipe 
na organização, 
planejamento e 
gestão das ações 
direcionadas para 
famílias em situação 
de risco e 
vulnerabilidade.     
                                  
8.2. Demandar aos 
gestores municipais a 
articulação de 
parcerias 
interinstitucionais 
para ampliar a oferta 
de ações.                                                                                                                                                                                                    

 

8.1. Divulgar as 
potencialidades das 
ações trans e 
interdisciplinares no 
cuidado á saúde.    
                                                                                                                                                             
8.2. Incentivar a 
importância do 
autocuidado.   
                                                                            
8.3. Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
organização, 
planejamento e 
gestão das ações de 
saúde para famílias 
em situação de risco 
e vulnerabilidade.   
                                                
8.4.  Promover a 
participação de 
membros da 
comunidade na 
avaliação e 
monitoramento das 
ações de saúde para 
famílias em situação 
de risco e 
vulnerabilidade.     
                                                
8.5. Capacitar à 
comunidade no 
reconhecimento de 
situações de risco e 
vulnerabilidade das 
famílias.                                                                                                                       

 
8.1.  Capacitar a equipe 
para atividades de gestão 
em saúde.     
                                               
8.2. Capacitar a equipe 
para atividades de 
fortalecimento do controle 
social.               
                                                                   
8.3. Capacitar a equipe 
para o trabalho em 
equipe.               
                                                                                                                                                                                                                      
8.4. Estabelecer critérios 
de avaliação de risco e 
vulnerabilidade.   
                                                                                                                                                                                                   
8.5. Capacitar a equipe 
para a identificação de 
hipertensos e/ou 
diabéticos e famílias em 
situação de risco e 
vulnerabilidade.                                         
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ANEXO B – FICHA DE CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO, 

MS - HIPERDIA  
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ANEXO C – PLANILHA DE COLETA DE DADOS 
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Anexo D - Carta de aprovação no Comitê de Ética da  

UFPEL 
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APÊNDICE – FICHA COMPLEMENTAR 

 

Ficha complementar 
 
 

Nome do Paciente: 
 
Hipertenso ( )          Diabético ( ) 
 
 

Consulta 
de retorno 

Exames Atividade 
Física 

Orientação 
Nutricional 

Estratificação 
de risco 

Pé 
Diabético 
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3. RELATÓRIO DA INTERVENÇÃO 

 

O presente projeto de intervenção – MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA 

AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, foi executado sob a condução da ESF Dr. 

Romário, no período de outubro de 2012 a janeiro de 2013 nas microáreas três e 

quatro, Alegrete/RS. Envolveu todos os profissionais da equipe. 

Nosso projeto propunha cadastrar e monitorar 60% dos hipertensos e 

diabéticos moradores em duas microáreas da área de abrangência da UBS, de 

acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, atualizando as fichas A, registrando- 

os nos prontuários e cadastrando-os. Escolhemos este público alvo devido ao 

grande número de Hipertensos e Diabéticos atendidos em nossa ESF visando 

melhor atendê-los de acordo com o que preconiza o protocolo do Ministério da 

Saúde. Neste período o projeto de intervenção foi apresentado e discutido com a 

equipe estipulando as atribuições de cada membro da equipe.  

A seguir irei descrever o objetivo, e as ações desenvolvidas durante a 

intervenção. 

Objetivo: Ampliar a cobertura a usuários portadores de hipertensão e 

diabetes. 

 

Organização e Gestão:  

Melhorado o acolhimento para os usuários portadores de HAS e DM, 

agendado quatro fichas por turno para atendimento dos pacientes hipertensos e 

diabéticos provindos da busca dos pacientes faltosos e/ou em atraso com exames 

complementares, exame clínico apropriado e os hipertensos e diabéticos que 

procuram atendimento na UBS. Priorizado o atendimento daqueles sem 

acompanhamento há mais de um ano, especialmente os de maior risco para 

Doenças Cardiovasculares (DCV). Foi realizado junto às ACS o cadastro das 

famílias para levantamento dos Pacientes Hipertensos e Diabéticos. Encontrei 

dificuldades neste trabalho, pois contávamos com apenas uma ACS. Cadastrado no 

hiperdia os pacientes hipertensos e diabéticos que procuram o serviço iniciado pelos 

pacientes acompanhados no programa. Houve demora neste item pela demora do 

acesso aos cadastros dos mesmos nestas duas microáreas. 
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 Garantido material adequado para a tomada da medida da pressão arterial 

e realização de hemoglicoteste na UBS, em reunião da equipe fizemos lista dos 

materiais faltosos e foram solicitados os mesmos junto aos gestores. 

Realizada a listagem dos pacientes hipertensos e diabéticos adultos entre 18 

e 59 anos e realizada a separação dos prontuários destes pacientes para fazer o 

levantamento daqueles que participam do grupo de caminhada e do grupo de 

hipertensos e diabéticos. Garantido o registro dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes cadastrados no Programa através de fichas complementares 

preenchidas pelo próprio médico na ocasião da consulta fichas espelho e cadastro 

hiperdia realizado por uma das técnicas de enfermagem. 

Garantido o registro dos usuários portadores de hipertensão e diabetes 

cadastrados (em relação aos rastreados), colocado em uso a ficha para registro da 

frequência às consultas e exames complementares em dia e dados da família, 

acrescentado na ficha complementar a situação da saúde bucal que estava sem o 

registro deste atendimento. 

Monitoramento e Avaliação:  

Monitorado o número de adultos com idade entre 18 e 59 anos submetida a 

rastreamento para HAS e Diabetes, monitorado número de adultos com pressão 

arterial sustentada maior que 135/80 mmhg submetidos a rastreamento para DM. 

Monitorado o número de hipertensos e/ou diabéticos cadastrados através da 

avaliação desses registros uma vez por semana. 

 

Qualificação da Prática Clínica:   

Capacitado a equipe da UBS para verificação da pressão arterial de forma 

criteriosa, incluindo uso adequado do manguito e para realização do hemoglicoteste 

em adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg. Capacitado a 

equipe da UBS no acolhimento da demanda destes pacientes. 

Capacitado a ACS para o cadastramento de usuários portadores de 

hipertensão e diabetes e para a busca destes através do estudo do protocolo do 

Ministério da Saúde na atenção aos hipertensos e diabéticos. 

Engajamento público: 
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Orientado a comunidade sobre a importância da realização da medida da 

pressão arterial após os 18 anos de idade, através de palestras em salas de espera 

e por orientações feitas pela Agente Comunitária de Saúde: 

Orientado a comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento 

de HAS e para a importância do rastreamento para DM em adultos com pressão 

arterial sustentada maior que 135/80 mmHg.  

Orientado a comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento 

de DM e Informado sobre a existência do Programa de Atenção à Hipertensão 

Arterial e à Diabetes Mellitus da UBS. 

 Esclarecido a comunidade sobre a atenção prioritária aos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes sem acompanhamento há mais de um ano. 

 

Objetivo: Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e 

diabetes ao programa 

 

Organização e Gestão: 

Através da avaliação dos registros detectamos os faltosos, os pacientes com 

exame clínico e exames complementares em atraso, organizamos visitas 

domiciliares para a busca desses pacientes e organizamos a agenda determinando 

que, das doze fichas atendidas por turno, quatro em cada turno fossem 

disponibilizadas aos pacientes provenientes das buscas. Teve, por parte dos 

usuários, contentamento e creio que esta atenção os motivou a seguirem as 

orientações retornando com os exames solicitados e consulta ao dentista. 

Facilitado à marcação de exames. 

Organizado listagem da população de hipertensos e diabéticos, fora do 

programa de intervenção, para o cadastro do HIPERDIA, agendados em dias 

específicos, um dia por semana, ficando uma técnica de enfermagem com o auxílio 

da enfermeira, responsável por este cadastramento. A população incluída na 

intervenção foi cadastrada quando vem à consulta e aqueles que ainda não 

compareceram a ACS faz busca ativa.  

Monitoramento e Avaliação.  
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A avaliação dos registros realizada pela técnica de enfermagem monitorou o 

cumprimento da periodicidade das consultas previstas no protocolo e da realização 

de exames complementares previstos no protocolo.  

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Treinado a ACS para a orientação de usuários portadores de hipertensão e 

diabetes quanto a realizar as consultas e exames complementares e sua 

periodicidade seguindo as orientações previstas no protocolo. 

 

Engajamento público: 

Realizado palestras em sala de espera e orientado através da Agente 

Comunitária de Saúde nas visitas domiciliares com a finalidade de: Informar a 

comunidade sobre a importância de realização das consultas e esclarecido aos 

portadores de hipertensão e DM a importância de consultas periódicas. 

Informado a comunidade sobre a importância de realização de exames 

complementares.      

 Esclarecido aos portadores de hipertensão e/ou diabetes e a comunidade 

sobre a periodicidade preconizada para a realização dos exames complementares. 

                                                                                                              

Objetivo: Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes realizados na Unidade 

 

Organização e Gestão: 

Disposto de versão atualizada do protocolo impressa na UBS. Fizemos uma 

busca nos prontuários e uma listagem dos pacientes com consulta e exames em 

atraso para que façamos a busca. Garantido busca a estes usuários pelas visitas 

feitas pela Agente Comunitária de Saúde e por mim. Foi percebido que o 

atendimento realmente melhora, não só por um controle maior dos hipertensos e 

diabéticos, no sentido de compensar sua condição patológica como do ponto de 

vista de humanização do atendimento. Os pacientes visivelmente mostraram - se 

mais motivados à adesão das orientações, aumentando o tempo de consulta 

fazendo um exame clínico minucioso.            
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Organizado a agenda para acolher os usuários portadores de hipertensão e 

diabetes provenientes das buscas domiciliares, conforme determinação da equipe, 

disponibilizando quatro fichas por turno para atendimento desses pacientes.        

Garantido a referência e contra referencia de pacientes com alterações 

neurológicas ou circulatórias em extremidades e garantir a solicitação dos exames 

complementares.     .  

Priorizado o atendimento dos pacientes de alto risco e tentado junto aos 

gestores as consultas com especialistas para usuários portadores de hipertensão e 

diabetes com necessidade do atendimento.                      

Realizado a busca ativa dos usuários encaminhados para outros níveis de 

atenção que não retornarem a UBS.   

 

Monitoramento e Avaliação.  

Monitorado a capacitação entre os profissionais da UBS, avaliando a 

atuação da equipe quanto à busca, acolhimento, orientação aos pacientes, medida 

da pressão arterial, realização de hemoglicoteste. 

Monitorado a realização de exame clínico apropriado de 100% dos usuários 

acompanhados na UBS, através dos registros na ficha espelho e nas planilhas. 

Monitorado o número de usuários portadores de hipertensão e diabetes com exames 

laboratoriais solicitados de acordo como protocolo adotado na UBS, revisando os 

registros, fichas espelhos.      

 Monitorado o número de usuários portadores de hipertensão e diabetes com 

exames laboratoriais solicitados de acordo com a periodicidade recomendada, 

revisando os registros, fichas espelhos. 

Monitorado o acesso aos medicamentos da Farmácia Popular / HIPERDIA, 

mantendo lista atualizada dos medicamentos disponíveis na farmácia municipal e 

popular e o acesso à medicação. 

Monitorado os usuários descompensados através dos registros nas fichas 

espelho. Monitorado o atendimento dos usuários encaminhados para serviços 

especializados.  

 

Qualificação da Prática Clínica:  
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Apresentado o Programa, definido o papel de cada membro da Equipe e 

apresentado o protocolo adotado. Nas reuniões foi abordado o bom funcionamento 

da Unidade, avaliamos os registros e o comparecimento dos pacientes agendados 

pela ACS nas visitas domiciliares e percebemos que a adesão não foi de cem por 

cento, mas vieram em sua maioria.  

Realizado atualização do profissional no tratamento da hipertensão e/ou 

diabetes, através de estudos de bibliografias disponibilizadas pelo curso.      

Capacitado a equipe para orientar os usuários sobre as alternativas para 

obter acesso a medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

Em reuniões de equipe realizado o estudo do protocolo do Ministério da 

Saúde para Atenção aos Hipertensos e Diabéticos, capacitado a equipe para a 

identificação dos casos descompensados, os ACS para cadastramento de usuários 

portadores de hipertensão e diabetes da sua área de abrangência, a equipe no 

acolhimento da demanda destes usuários e para identificar usuários com 

necessidade de encaminhamento para atendimento em outros níveis de atenção e 

capacitado os ACS para a busca ativa dos usuários encaminhados e que não 

retornaram à UBS. 

A Intervenção proporcionou uma nova conduta por minha parte em relação a 

todos os hipertensos e diabéticos e não só com os pacientes das duas áreas a que 

nos dispomos a intervir. O Dentista e a Nutricionista aderiram muito bem nosso 

projeto e tivemos bom entrosamento, faltando responsabilidade dos usuários para o 

comparecimento às consultas odontológicas. 

O atendimento rotineiro aos hipertensos e diabéticos continuou. A demanda 

de atendimentos à UBS, de modo geral, aumentou. A população parece ter 

despertado para existência da UBS, o que antes não se percebia. Iniciei minha 

atividade na Rede pública nesta UBS há oito anos e a procura por atendimentos era 

bem pequena, raramente preenchíamos o número de fichas. Durante este primeiro 

ano de ESF, a procura foi aumentando e hoje é raro o dia em que não é preenchido 

o total de fichas. É grande o número de hipertensos e diabéticos idosos e temos 

conseguido acompanhá-los com regularidade. Observamos também a diminuição de 

peso de algumas pacientes 
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Os pacientes que vêm à consulta estão sendo avaliados clinicamente, 

solicitados exames, são pesados foi percebido um cuidado maior com a saúde, por 

parte dos pacientes, no sentido do uso correto da medicação.                                                                                                                                        

 

Objetivo: Melhorar o registro das informações 

 

Organização e gestão: 

Mantido as informações do SIAB atualizadas.                 

Implantado a planilha de coleta de dados e o registro específico de 

acompanhamento.      

Pactuado com a equipe o registro das informações e definido o responsável 

pelo registro e monitoramento destes.    

Organizado o sistema de registro que viabilizando situações de alerta quanto 

ao atraso na realização de consulta de acompanhamento, ao atraso na realização 

de exame complementar, a não realização de estratificação de risco, a não 

avaliação de comprometimento de órgãos alvo e ao estado de compensação da 

doença.     

  

Monitoramento e Avaliação.  

Monitorado revisado periodicamente a qualidade dos registros dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes acompanhados na UBS. 

        

Qualificação da Prática Clínica:  

Treinado a equipe no preenchimento de todos os registros necessários ao 

acompanhamento dos usuários portadores de hipertensão e diabetes, através de 

manuseio dos mesmos nas reuniões e equipe, procurando sanar possíveis dúvidas. 

Foram apresentadas as fichas complementares e do hiperdia. Melhorado 

a ficha complementar incluindo saúde bucal. O tempo dispensado a cada paciente 

aumentou em virtude da anamnese, exame clínico completo, coleta de dados 

familiares e anotação no prontuário.  

 

Objetivo: Mapear usuários portadores de hipertensão e diabetes de risco 

para doença cardiovascular 
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Organização e Gestão:  

Priorizado a avaliação de comprometimento de órgãos alvo para usuários 

avaliados como de alto risco e organizado a agenda, priorizando o atendimento para 

estes usuários. Dispondo de recursos humanos e materiais para avaliação de 

comprometimento de órgãos alvo.        

                      

 

Monitoramento e Avaliação:  

Através da avaliação periódica dos registros, monitorado o número de 

usuários portadores de hipertensão e diabetes, o número de usuários portadores de 

hipertensão e diabetes de alto risco com avaliação de comprometimento de órgãos-

alvo e o número de usuários portadores de hipertensão e diabetes de alto risco 

acompanhados.  

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Capacitado a equipe para realizar estratificação de risco segundo o escore 

de Framingham ou de lesões em órgãos alvo e para a importância do registro desta 

avaliação. 

Capacitado a equipe quanto a estratégias para o controle de fatores de risco 

modificáveis e para realizar avaliação de comprometimento de órgãos alvo e para a 

importância do registro desta avaliação. Sensibilizado a equipe para o 

acompanhamento de todos os usuários de alto-risco.             

Capacitado a equipe para a importância de manter registros atualizados 

revisando-os periodicamente para detectar a necessidade de busca dos pacientes 

em atraso. 

Objetivo: Promoção da saúde 

 

Organização e Gestão:  

Organizado a agenda da atenção à saúde bucal de forma a possibilitar a 

atenção aos usuários portadores de hipertensão e diabetes, encaminhando todos 

para agendamento imediato na ocasião da consulta clínica.                                      
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Organizado práticas coletivas sobre alimentação saudável, envolvendo a ação 

de nutricionista nesta atividade, práticas coletivas para orientação de atividade física, 

com envolvimento de Educador Físico, promovendo palestras na UBS.   O grupo da 

caminhada teve palestra com a nutricionista sobre a importância da atividade física 

associada à dieta equilibrada na manutenção da saúde. Após, realizada a pesagem 

e a medida de cada um dos componentes do grupo. O grupo da caminhada é aberto 

a todos aos usuários da UBS que quiseram participar, mas em sua maioria foi 

composto de hipertensos e diabéticos.  O NASF manteve um cronograma de 

atividades nas UBS. A psicóloga que faz parte do NASF realizou reunião 

quinzenalmente de terapia em grupo. Foi denominado “Grupo de Convivência” onde 

elas têm a oportunidade de exporem problemas vivenciados 

Demandado ao gestor a compra de medicamentos para o tratamento do 

"abandono ao tabagismo". 

 

Monitoramento e Avaliação.  

Monitorado a realização de consultas periódicas anuais com o dentista em 

100% dos usuários portadores de hipertensão e diabetes acompanhados na UBS, a 

realização de orientação nutricional em 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e diabetes acompanhados na UBS, a realização de orientação para 

atividade física regular em 100% usuários portadores de hipertensão e diabetes 

acompanhados na UBS e a realização de orientação sobre riscos do tabagismo a 

100% dos usuários que fumam e que são acompanhados na UBS, através da 

avaliação dos registros atualizados no prontuário, ficha espelho e planilha de coleta 

dos dados. 

 

Qualificação da Prática Clínica:  

Capacitado a equipe para a avaliação e tratamento bucal dos usuários 

portadores de hipertensão e diabetes, sobre práticas de alimentação saudável e 

sobre a promoção da prática de atividade física regular.     

Capacitado a equipe para o tratamento de usuários tabagistas e sobre 

metodologias de educação em saúde.   
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Objetivo: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 

nas famílias dos usuários portadores de hipertensão e diabetes. 

 

Organização e Gestão:  

Promovido o trabalho em equipe para o cuidado das famílias, priorizando as 

de risco e vulnerabilidade, enfatizando a ação do Agente Comunitário de Saúde na 

captação de dados através das visitas e a partir daí envolver o restante da equipe na 

ação conforme a necessidade.                                        

Envolvido os membros da equipe na organização, planejamento e gestão 

das ações. 

Organizado a agenda para acolher a demanda de usuários portadores de 

hipertensão e diabetes em atraso.                                                                                                                                

Organizado estratégias de promoção de hábitos alimentares saudáveis.  

Demandado aos gestores municipais a articulação de parcerias 

interinstitucionais para ampliar a oferta de ações e de qualificação para atividades de 

gestão em saúde, de fortalecimento do controle social e para o trabalho em equipe.                 

Organizado estratégias de promoção da prática de atividade física regular. 

Recendo materiais para alongamento, colchonetes e extensores de glúteos. Todos 

nós, equipe e participantes do grupo, vibraram porque sempre é bem recebido 

qualquer melhoramento para o atendimento da população.   

 Envolvido os membros da equipe na organização, planejamento e gestão 

das ações direcionadas para famílias em situação de risco e vulnerabilidade.     

            

Qualificação da Prática Clínica:  

Capacitado a equipe da UBS sobre metodologias de educação em saúde e 

para atividades de gestão em saúde, para atividades de fortalecimento do controle 

social. 

Capacitado a equipe para o trabalho multidisciplinar, quanto à prevenção do 

diabetes e/ou hipertensão e suas consequências, a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis e de promoção da prática de atividade física regular. 

Capacitar a equipe para o trabalho em equipe, estabelecido critérios de 

avaliação de risco e vulnerabilidade.  
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Ações não realizadas de acordo com o eixo Monitoramento e Avaliação:  

Monitoramento da situação do atendimento dos adultos hipertensos e/ou 

diabéticos de sua família; da situação do atendimento programático aos idosos de 

sua família; dos hábitos alimentares das famílias dos hipertensos e/ou diabéticos; da 

prática de atividade física regular das famílias dos hipertensos e/ou diabéticos; do 

número de famílias com avaliação de risco e vulnerabilidade. 

A dificuldade encontrada para a realização destas ações foi à falta de material 

humano, iniciamos a intervenção com duas ACS e ao final tínhamos apenas uma. 

 

Ações não realizadas de acordo com o eixo Engajamento público:  

Orientar a comunidade sobre a importância da realização da medida da 

pressão arterial após os 18 anos de idade.  

Orientar a comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de 

HAS.  

Orientar a comunidade sobre a importância do rastreamento para DM em 

adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg. Orientar a 

comunidade sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de DM.  

Informar a comunidade sobre a existência do Programa de Atenção à 

Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da UBS.  

Esclarecer a comunidade sobre a atenção prioritária aos adultos hipertensos 

e/ou diabéticos sem acompanhamento há mais de um ano.  

Informar a comunidade sobre a importância de realização das consultas 

Esclarecerem os portadores de hipertensão e DM da importância de consultas 

periódicas.  

Informar a comunidade sobre a importância de realização de exames 

complementares. Esclarecer os portadores de hipertensão e/ou diabetes e a 

comunidade sobre a periodicidade preconizada para a realização dos exames 

complementares.  

Orientar a comunidade sobre a importância da realização da medida da 

pressão arterial após a idade de 18 anos.  

Orientar a comunidade sobre os fatores de risco para desenvolvimento da 

hipertensão arterial sistêmica.  

Orientar a comunidade sobre a importância do rastreamento do DM em 

adultos com a pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmhHg.  
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Compartilhar com os pacientes as condutas esperadas em cada consulta para 

que possam exercer o controle social.  

Orientar os pacientes e a comunidade quanto à necessidade de realização de 

exames complementares e quanto à periodicidade com que devem ser realizados  

Orientar os pacientes e a comunidade quanto ao direito dos usuários de ter 

acesso aos medicamentos Farmácia Popular/HIPERDIA e possíveis alternativas 

para obter este acesso.  

Orientar os pacientes e a comunidade sobre os fluxos de acesso ao 

atendimento especializado.  

Estimular o retorno do paciente para a UBS após o atendimento 

especializado. 

Orientar os pacientes e a comunidade sobre seus direitos em relação à 

manutenção de seus registros de saúde e acesso a segunda via se necessário.  

Orientar os usuários quanto ao seu nível de risco e a importância do 

acompanhamento regular.  

Esclarecer os pacientes e a comunidade quanto à importância do adequado 

controle de fatores de risco modificáveis (como alimentação).  

Orientar os usuários quanto ao seu nível de risco e a importância do 

acompanhamento regular das lesões de órgão alvo.  

Esclarecer os pacientes e a comunidade quanto à importância do adequado 

controle de fatores de risco.  

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

garantia da disponibilização de recursos para a avaliação de comprometimento de 

órgãos alvo.  

Orientar os pacientes de alto-risco e a comunidade sobre a importância do 

acompanhamento regular. 

Buscar parcerias na comunidade, reforçando a intersetorialidade nas ações 

de promoção da saúde.  

Mobilizar a comunidade para demandar junto aos gestores municipais 

garantia da disponibilização do atendimento com dentista.  

Orientar hipertensos, diabéticos e seus familiares sobre a importância da 

alimentação saudável.  

Orientar hipertensos e/ou diabéticos e a comunidade sobre a importância da 

prática de atividade física regular.  
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Orientar os hipertensos e/ou diabéticos tabagistas sobre a existência de 

tratamento para abandonar o tabagismo. 

Divulgar na comunidade os benefícios da adoção de hábitos alimentares 

saudáveis.  

Divulgar as potencialidades das ações trans. e interdisciplinares no cuidado á 

saúde.  

Planejamento e gestão das ações de saúde para os hipertensos e/ou 

diabéticos e suas famílias.  

Divulgar na comunidade os benefícios da adoção da prática de atividade 

física regular.  

Promover a participação de membros da comunidade na organização, 

planejamento e gestão das ações de saúde para famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade.  

Promover a participação de membros da comunidade na avaliação e 

monitoramento das ações de saúde para famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade.  

Capacitar à comunidade no reconhecimento de situações de risco e 

vulnerabilidade das famílias. 

A grande dificuldade encontrada na realização destas ações também foi à 

falta de material humano, apenas uma ACS, tornando difícil a mobilização da 

população. As orientações limitaram-se às reuniões de sala de espera, durante as 

consultas com o médico e nas visitas domiciliares que foram possíveis. 

Deveremos como meta continuar a intervenção reforçando no controle social 

e ações com os familiares dos hipertensos e diabéticos da área adstrita, onde foi a 

maior dificuldade encontrada na intervenção. 

Para conhecimento, a enfermeira da equipe também cursou a especialização 

e desenvolveu a intervenção na Melhoria da Atenção ao pré- natal e puerpério. 



 
 

 

4. RELATÓRIO DOS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

a. Resumo 

 

A intervenção realizada na ESF Dr. Romário no Município de Alegrete/RS 

teve como população alvo 84 hipertensos e 14 diabéticos moradores de duas 

microáreas da área de abrangência da mesma. Teve como objetivo geral a Melhoria 

da atenção aos adultos portadores de Hipertensão e/ou Diabetes e como objetivos 

específicos: Ampliar a cobertura a hipertensos e diabéticos; Melhorar a adesão do 

hipertenso e/ou diabético ao programa; Melhorar a qualidade do atendimento aos 

pacientes hipertensos e diabéticos realizados na Unidade; Melhorar o registro das 

informações; Mapear hipertensos e/ou diabéticos de risco para doença 

cardiovascular; Promoção da saúde; Realizar ações de promoção e prevenção de 

doenças nas famílias dos hipertensos e/ou diabéticos. Como metodologia, para cada 

objetivo específico foram realizadas ações com o intuito de obter os indicadores, 

descritas com detalhes no decorrer do trabalho. Utilizamos como logística o 

protocolo dos Cadernos de Atenção Básica a Hipertensos e Diabéticos de número 

15 e 16 do Ministério da Saúde. Utilizamos a ficha de acompanhamento do 

hipertenso e/ou diabético (HIPERDIA), prontuários e confeccionamos uma ficha 

espelho e para acompanhamento foi utilizada uma planilha eletrônica de coleta de 

dados. A equipe foi capacitada conforme o protocolo adotado, para melhor 

acolhimento e atendimento dos pacientes. A população foi orientada nas visitas 

domiciliares, palestras e durante a consulta sobre a importância do diagnóstico e 

acompanhamento da doença. 

 

b. Introdução  

O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, 

traduzindo- se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. 
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O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de 

vida pouco saudáveis como o sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 

grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em 

todo o mundo. A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças 

cardiovasculares e também o principal fator de risco para as complicações mais 

comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio e na maior 

parte do seu curso é assintomático, ficando assim seu diagnóstico e tratamento 

frequentemente negligenciado. Atingem pessoas ainda em plena vida produtiva e a 

carga de doenças representada pela morbimortalidade devida a estas doenças é 

muito alta e por tudo isso, a Hipertensão Arterial e o Diabetes, são problemas graves 

de saúde pública no Brasil e no mundo. Modificações no estilo de vida como 

alimentação adequada, controle do peso, prática de atividade física, orientação 

antitabagismo são de fundamental importância no processo terapêutico e na 

prevenção dessas doenças. Por isso a importância da melhoria na cobertura da 

atenção aos hipertensos e diabéticos na área de cobertura da UBS. (Cadernos de 

Atenção Básica nº 15 e 16 do Ministério da Saúde – 2006)  

O Município de Alegrete possui em torno de setenta e sete mil habitantes. 

Seu Sistema Municipal de Saúde na Atenção Primária à Saúde está estruturado com 

seis UBS/ESF, três UBS Tradicionais, PAM Central, um CEO, três Unidades Rurais 

de Saúde. Na Atenção Secundária à Saúde DST/HIV, Sistema de Atenção integral à 

Saúde Mental (CAPS II, CAPS i, CAPS AD, Residência Terapêutica, SAIS da Casa- 

Santa Casa de Caridade), serviço de Fisioterapia, Centro de Especialidades 

Médicas, Hospital Municipal Santa Casa de Caridade, Pronto Socorro Municipal, 

Hemocentro Regional de Alegrete, SAMU. Possui uma Rede de Apoio que consta de 

uma Farmácia Básica Municipal, Farmácia Popular, um Laboratório Municipal. Os 

Exames de rádio imagem são de acesso difícil sendo necessário cumprir um 

agendamento de longo prazo. Dispomos do NASF. 

A ESF Dr. Romário é urbana e tem uma boa área física, possuindo uma 

equipe composta de um Médico Clínico Geral, uma Enfermeira, duas Técnicas de 

Enfermagem, duas ACS e uma auxiliar de higienização. Temos o atendimento de 

apoio de um pediatra, um ginecologista obstetra, uma nutricionista e um odontólogo. 

A população alvo da intervenção corresponde a 84 hipertensos e 14 

diabéticos moradores das microáreas 3 e 4.O atendimento dos hipertensos e 
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diabéticos antes da intervenção era feito de forma exclusivamente curativa e a 

atenção era dada de forma individual, com aferição da Tensão Arterial, avaliação da 

ação medicamentosa, orientações quanto aos cuidados alimentares e atividade 

física, avaliação laboratorial , recomendação de retorno. Não adotávamos protocolos 

nem registros específicos que nos possibilitassem avaliar a qualidade da atenção à 

saúde e o planejamento de ações programáticas melhor atender a população. A 

atenção à saúde bucal era dada na medida da necessidade de cada paciente. Não 

havia grupos estruturados e as atividades de educação da população eram 

escassas e restringiam-se a algumas explanações de sala de espera e 

individualmente durante as consultas. 

O objetivo da intervenção é melhorar a atenção à saúde da população uma 

vez que deveremos atuar não somente de forma curativa, mas também de forma 

preventiva, buscando rastrear os portadores de hipertensão e diabetes, monitorar 

seu acompanhamento e assim detectar e intervir nos quadros de descompensação. 

Proporcionar orientações de cuidados alimentares, prática de atividade física regular 

e esclarecimento sobre os fatores de risco para desenvolver hipertensão e diabetes, 

bem como os riscos de complicações nos pacientes com mau controle da doença. 

A boa estrutura física da UBS, uma equipe integrada, disponível e 

colaborativa, uma equipe de apoio odontológico e nutricional, NASF presente, 

exames complementares, medicamentos e apoio de atendimento cardiológico 

acessível e a aceitação da população alvo, possibilitaram a boa realização da 

intervenção. 

 

c. Objetivos e Metodologia 

Objetivo Geral 

Melhoria da atenção aos adultos portadores de Hipertensão e/ou Diabetes 

 

Objetivos Específicos 

1. Ampliar a cobertura a hipertensos e diabéticos; 

2. Melhorar a adesão do hipertenso e/ou diabético ao programa; 

3. Melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes hipertensos e 

diabéticos realizados na Unidade; 

4. Melhorar o registro das informações; 
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5. Mapear hipertensos e/ou diabéticos de risco para doença 

cardiovascular; 

6. Promoção da saúde; 

7. Realizar ações de promoção e prevenção de doenças nas famílias dos 

hipertensos e/ou diabéticos. 

 

População-alvo 

Foi realizada intervenção na população de hipertensos e diabéticos estimada 

em 84 hipertensos e 14 diabéticos, moradores da microárea 3 e 4 de abrangência da 

ESF Dr. Romário, na cidade de Alegrete/RS. No período de 21 de setembro de 2012 

a 31 de janeiro de 2013. 

 

Ações 

Para o objetivo “Ampliar a cobertura a hipertensos e diabéticos” foram 

realizadas as seguintes ações: 

1. Melhoramos o acolhimento para os pacientes portadores de HAS e 

DM; 

2. Garantimos material adequado para a tomada da medida da pressão 

artéria e realização de hemoglicoteste na UBS, através da boa 

manutenção dos mesmos e da solicitação de material à secretaria de 

saúde; 

3. Garantimos o registro dos hipertensos e/ou diabéticos cadastrados no 

Programa, o registro dos hipertensos e/ou diabéticos cadastrados (em 

relação aos rastreados), através da implantação do HIPERDIA na UBS; 

4. Priorizamos o atendimento dos adultos hipertensos e/ou diabéticos 

sem acompanhamento há mais de um ano, especialmente os de maior 

risco para Doenças Cardiovasculares (DCV), através de agendamento 

de consultas para estes pacientes destinando quatro fichas por turno 

para atendimento dos mesmos; 

5. Foi monitorado o número de adultos com idade entre 18 e 59 anos 

submetidos a rastreamento para HAS e Diabetes, o número de adultos 

com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg submetidos a 

rastreamento para DM, periodicamente; 
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6. Capacitamos a equipe da UBS para verificação da pressão arterial de 

forma criteriosa e para realização do hemoglicoteste em adultos com 

pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg e os ACS para o 

cadastramento de hipertensos e/ou diabéticos da sua área de 

abrangência e no acolhimento da demanda destes pacientes; 

7. A comunidade foi orientada sobre a importância da realização da 

medida da pressão arterial após os 18 anos de idade sobre os fatores 

de risco para o desenvolvimento de HAS e Diabetes, sobre a 

importância do rastreamento para DM em adultos com pressão arterial 

sustentada maior que 135/80 mmHg através da ACS e durante a 

consulta; 

8. A comunidade foi informada sobre a existência do Programa de 

Atenção à Hipertensão Arterial e à Diabetes Mellitus da UBS e sobre a 

atenção prioritária aos adultos hipertensos e/ou diabéticos sem 

acompanhamento há mais de um ano através da ACS. 

 

Para o objetivo “Melhorar a adesão do hipertenso e/ou diabético ao 

programa” foram realizadas as seguintes ações: 

1. Foram realizadas visitas domiciliares para buscar os faltosos, os 

hipertensos e/ou diabéticos exames complementares em atraso; 

2. Organizada a agenda para acolher os hipertensos e diabéticos 

provenientes das buscas domiciliares; 

3. Monitoramos o cumprimento da periodicidade das consultas previstas 

no protocolo (consultas em dia) e o cumprimento da periodicidade de 

realização de exames complementares prevista no protocolo;  

4. Os ACS foram treinados para a orientação de hipertensos e/ou 

diabéticos quanto a realizar as consultas e exames complementares e 

sua periodicidade; 

5. A comunidade foi informada sobre a importância de realização das 

consultas periódicas e realização de exames pelos portadores de 

hipertensão e DM pela ACS. 

6. A comunidade foi informada sobre a importância de realização de 

exames complementares pela ACS 
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Para o Objetivo “Melhorar a qualidade ao atendimento aos pacientes” 

hipertenso e diabéticos realizados na Unidade, foram realizadas as seguintes ações: 

1. Foi feita a capacitação dos profissionais de acordo com os protocolos 

adotados pela UBS, Caderno de atenção aos Hipertensos e Diabéticos 

do Ministério da Saúde; 

2. Cada membro da equipe cumpre com suas atribuições pré-definidas; 

3. Foi feita a busca domiciliar dos pacientes que não realizaram os 

exames apropriados e organizados uma agenda para acolher estes 

pacientes; 

4. Garantimos a referência e contra referencia de pacientes com 

alterações neurológicas ou circulatórias em extremidades; 

5. Garantimos a solicitação dos exames complementares;          

6. Mantivemos listagem de medicamentos disponíveis na farmácia 

municipal e/ou popular utilizados pelos hipertensos e/ou diabéticos 

cadastrados na UBS; 

7. Priorizamos o atendimento dos pacientes de alto risco com 

agendamento prévio das consultas de modo a atender esta demanda;        

8. Monitoramos a abrangência da capacitação entre os profissionais da 

UBS, a realização de exames clínicos, apropriado de 100% dos 

pacientes acompanhados na UBS, o número de hipertensos e 

diabéticos com exames laboratoriais solicitados de acordo com o 

protocolo adotado na UBS, o acesso aos medicamentos da Farmácia 

Popular / HIPERDIA, os pacientes descompensados (pelo menos 

trimestralmente);       

9. A atualização do profissional no tratamento da hipertensão e/ou 

diabetes foi realizada através de estudos da prática clínica. A equipe foi 

capacitada para orientar os usuários sobre as alternativas para obter 

acesso a medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA e para 

identificar os casos descompensados; 

10. Compartilhamos com os pacientes as condutas esperadas em cada 

consulta para que possam exercer o controle social e os orientamos 

quanto aos riscos de doenças cardiovasculares e neurológicas 

decorrentes destas doenças e sobre a importância de ter os pés, 
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pulsos e sensibilidade de extremidades avaliadas periodicamente e a 

necessidade de realização de exames complementares periódicos e a 

importância do adequado controle destas doenças e foram orientados 

quanto ao direito dos usuários de ter acesso aos medicamentos 

Farmácia Popular/HIPERDIA e possíveis alternativas para obter este 

acesso. 

 

Para o Objetivo “Melhorar o registro das informações”, forma realizadas as 

seguintes ações: 

1. Atualizamos as informações do SIAB;  

2. Implantamos planilha/registro específico de acompanhamento;      

3. Pactuamos com a equipe o registro das informações; 

4. Monitoramos a qualidade dos registros de Hipertensos e Diabéticos 

acompanhados na UBS; 

5. Treinamos a equipe no preenchimento de todos os registros necessário 

ao acompanhamento do hipertenso e/ou diabético. 

 

Para o Objetivo “Mapear hipertensos e/ou diabéticos de risco para doença 

cardiovascular”, foram realizadas as seguintes ações: 

1. Priorizamos a avaliação de comprometimento de órgãos alvo para 

pacientes avaliados como de alto risco;                                   

2. Organizamos a agenda para o atendimento desta demanda;  

3. Monitoramos o número de pacientes hipertensos com realização de 

pelo menos uma verificação da estratificação de risco por ano, em 

pacientes Hipertensos e Diabéticos de alto risco com avaliação de 

comprometimento de órgãos-alvo, de pacientes hipertensos e 

Diabéticos de alto risco acompanhados (pelo menos semestralmente);         

4. A Capacitação para realizar estratificação de risco segundo o escore 

de Framingham ou de lesões em órgãos alvo, quanto à importância do 

registro desta avaliação e quanto a estratégias para o controle de 

fatores de risco modificáveis, ficou restrita ao médico;  
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5. A equipe sensibilizou-se para o acompanhamento de todos os 

pacientes de alto-risco e foi capacitada para a importância de manter 

registros atualizados;  

6. Orientamos os usuários quanto ao seu nível de risco e a importância do 

acompanhamento regular, das lesões de órgãos alvo. Esclarecendo- os 

e a comunidade quanto à importância do adequado controle de fatores 

de risco modificáveis (como alimentação). 

 

Para o Objetivo “Promoção da saúde”, foram realizadas as seguintes ações: 

1. Organizamos a agenda de atenção à saúde bucal de forma a 

possibilitar a atenção ao hipertenso e diabético;                                       

2. Organizamos práticas coletivas sobre alimentação saudável. 

Envolvendo a ação de nutricionista nesta atividade com realização de 

palestras; 

3. Organizamos práticas coletivas para orientação de atividade física, com 

envolvimento de Educador Físico e formação de um grupo de 

caminhada com atividade duas vezes por semana; 

4. Os pacientes são encaminhados para o CAPS AD para o tratamento do 

abandono ao tabagismo onde participam de um grupo orientado por 

psicólogas e psiquiatras e recebem medicação; 

5. Monitoramos a realização de consultas periódicas anuais com o 

dentista em 100% dos hipertensos e/ou diabéticos acompanhados na 

UBS; 

6. Monitoramos a realização de orientação nutricional em 100% dos 

hipertensos e/ou diabéticos acompanhados na UBS; 

7. Monitoramos a realização de orientação para atividade física regular 

em 100% dos hipertensos e/ou diabéticos acompanhados na UBS; 

8. Monitoramos realização de orientação sobre riscos do tabagismo a 

100% dos pacientes que fumam e que são acompanhados na UBS; 

9. A equipe da UBS foi capacitada sobre práticas de alimentação 

saudável, sobre a promoção da prática de atividade física regular, para 

o tratamento de pacientes tabagistas; 
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10. Orientamos hipertensos, diabéticos e seus familiares sobre a 

importância da alimentação saudável, sobre a importância da prática 

de atividade física regular. Tabagistas sobre a existência de tratamento 

para abandonar o tabagismo. 

 

Para o Objetivo “Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de 

doenças nas famílias dos hipertensos e/ou diabéticos”, foram realizadas as 

seguintes ações: 

1. Organizamos a agenda para acolher a demanda de hipertensos e/ou 

diabéticos em atraso; 

2. Os membros da equipe se envolveram na organização, planejamento e 

gestão das ações; 

3.  Organizamos estratégias de promoção da prática de atividade física 

regular; 

4. A equipe procura Incentivar a importância do autocuidado.                                                                                                                                           

Divulgando os benefícios da adoção de hábitos alimentares saudáveis, 

da adoção da prática de atividade física regular. 

 

Indicadores  

Diabéticos: 

1. Cobertura do programa de atenção ao diabético na UBS; 

2. Proporção de diabéticos com cadastro no Programa HIPERDIA ou em 

planilha própria; 

3. Proporção de diabéticos com a consulta em dia de acordo com o 

protocolo; 

4. Proporção de diabéticos com o exame de pé diabético em dia; 

5. Proporção de diabéticos com exames complementares em dia de acordo 

com o protocolo; 

6. Proporção e diabéticos que utilizam medicamentos para controle da 

doença; 

7. Proporção de diabéticos com tratamento medicamentoso da lista do 

HIPERDIA ou Farmácia Popular; 
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8. Proporção de diabéticos que tomam todos os medicamentos de acordo 

com a prescrição; 

9. Proporção de diabéticos com a glicemia compensada; 

10. Proporção de diabéticos com estratificação de risco cardiovascular por 

exame clínico em dia; 

11. Proporção de diabéticos de alto risco com avaliação de 

comprometimento de órgãos alvo; 

12. Proporção de diabéticos com consulta periódica com dentista em dia; 

13. Proporção de diabéticos que receberam orientação nutricional; 

14. Proporção de diabéticos que receberam orientação sobre atividade 

física regular; 

15. Proporção de diabéticos que receberam orientação. 

 

Hipertensos: 

1. Cobertura do programa de atenção ao hipertenso na UBS; 

2. Proporção de hipertensos com cadastro no Programa HIPERDIA ou em 

planilha própria; 

3. Proporção de hipertensos com a consulta em dia de acordo com o 

protocolo; 

4. Proporção de hipertensos com o exame clínico de acordo com o protocolo 

em dia; 

5. Proporção de hipertensos com os exames complementares do protocolo 

em dia; 

6. Proporção de hipertensos com prescrição de medicamentos para controle 

de HAS; 

7. Proporção de hipertensos com prescrição de medicamentos da lista do 

HIPERDIA ou da Farmácia Popular; 

8. Proporção de hipertensos que conseguem todos os medicamentos da 

lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular; 

9. Proporção de hipertensos que tomam todos os medicamentos de acordo 

com a prescrição; 

10. Proporção de hipertensos com a pressão arterial compensada; 

11. Proporção de hipertensos com estratificação de risco cardiovascular 

por exame clínico está em dia; 
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12. Proporção de hipertensos de alto risco com avaliação de 

comprometimento de órgãos alvo em dia; 

13. Proporção de hipertensos com consulta periódica com dentista em dia; 

14. Proporção de hipertensos que receberam orientação nutricional; 

15. Proporção de hipertensos que receberam orientação sobre atividade 

física regular; 

16. Proporção de hipertensos que receberam orientação sobre os riscos de 

tabagismo. 

 

Logística  

Para realizar a intervenção no Programa de Hipertensos e Diabéticos 

adotamos o protocolo dos Cadernos de Atenção Básica a Hipertensos e Diabéticos 

de número 15 e 16 do Ministério da Saúde. Utilizamos a ficha de acompanhamento 

do hipertenso e/ou diabético (HIPERDIA), prontuários e confeccionamos uma ficha 

espelho. O HIPERDIA não prevê a coleta de informações sobre orientações de 

atividade física, nutricional e de avaliação de saúde bucal e para coletar todos os 

indicadores necessários ao monitoramento da intervenção confeccionamos uma 

ficha complementar. Para o acompanhamento mensal da intervenção utilizamos a 

planilha eletrônica de coleta de dados. 

Realizamos a capacitação da Equipe fazendo-se estudo do protocolo do 

Caderno de Atenção Básica à Saúde do Hipertenso e/ou Diabético para que toda a 

equipe utilize esta referência na atenção aos pacientes hipertensos e diabéticos. 

Para organizar o registro específico do programa a técnica de enfermagem 

revisou o livro de registro identificando os hipertensos e diabéticos que vieram ao 

serviço para consulta no último mês. Localizou suas fichas e transcreveu as 

informações disponíveis nelas para a ficha espelho. Realizou o monitoramento sobre 

consultas, exames, vacinas e avaliação bucal. Semanalmente a técnica de 

enfermagem examinou as fichas espelho dos hipertensos e diabéticos identificando 

aqueles que estavam com consultas, exames clínicos e laboratoriais em atraso. O 

ACS fez buscas ativas dos pacientes hipertensos e diabéticos em um turno semanal 

através de visitas domiciliares e fez o agendamento de consulta destes pacientes. 

Ao final de cada mês, as informações coletadas na ficha espelho foram consolidadas 

na planilha eletrônica. 
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Para acolher a demanda de intercorrências agudas em hipertensos e 

diabéticos, foi priorizado o atendimento nas consultas disponíveis diariamente. Para 

agendar os pacientes provenientes das buscas ativas foram reservadas quatro 

consultas por turno. 

Foram feitos esclarecimentos à população sobre a importância do 

diagnóstico e do acompanhamento através de consultas e realização de exames 

regulares dos hipertensos e diabéticos com intuito de prevenir e/ou detectar 

complicações e intervir de forma adequada para uma melhor qualidade de vida dos 

pacientes. Foi apresentado o projeto esclarecendo a importância da priorização do 

atendimento a esses pacientes. Além das orientações feitas aos pacientes nas 

consultas e visitas domiciliares, foram realizados pela equipe, grupos de saúde e 

sala de espera.  

A divulgação do projeto foi feito pelas ACS na sociedade, contando com a 

Associação de Bairro, através do seu presidente. 

 

d. Resultados da Intervenção 

Avaliando os resultados obtidos com a intervenção, o projeto de “Intervenção 

Melhoria” da atenção aos adultos portadores de Hipertensão e/ou Diabetes foi 

executado sob a condução da Equipe de Saúde da Família Dr. Romário, 

Alegrete/RS, envolvendo todos os seus profissionais. Com respaldo e apoio da 

Coordenação Municipal. 

Considerando-se o desenvolvimento do projeto durante o período de outubro 

2012 a janeiro de 2013, nas microáreas três e quatro, tem-se abaixo uma síntese da 

intervenção, a partir dos objetivos estabelecidos, com suas respectivas metas, 

indicadores e descrição dos resultados.  

Indicadores coletados adequadamente no protocolo Assistencial:  

 

Diabéticos: 

 

Descrição de resultados: 

Em relação à cobertura dos usuários portadores e diabetes, ao final de 

quatro meses de intervenção obtivemos um percentual de 100% residentes nas 

microáreas 3 e 4 da área de cobertura da UBS, acima dos 60% da meta proposta. A 
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evolução do indicador foi positiva sendo que o percentual de cadastrados no 

primeiro mês era de 40% e já no segundo mês atingimos 100% conservando este 

percentual até o quarto mês. Aumento de 60 pontos percentuais.  

 

 

Gráfico 1: Cobertura do programa de atenção ao diabético na UBS nas microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário- 
Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Em relação à proporção de usuários portadores de diabetes com cadastro 

no Programa HIPERDIA obtivemos uma evolução de 40 pontos percentuais do 

primeiro para o quarto mês da intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Proporção de diabéticos com cadastro no Programa HIPERDIA ou em planilha própria nas microáreas 

3 e 4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Em relação à melhoria da adesão dos usuários portadores de diabetes ao 

programa a meta era de programar consultas de retorno periódico, buscar 100% dos 

usuários portadores de diabetes das áreas cobertas pelas ACS, faltosos conforme 

periodicidade recomendada para consulta e realização de exames. Nos quatro 

meses de intervenção, obtivemos uma evolução positiva do percentual de usuários 

portadores de diabetes com consultas em dia de acordo com o protocolo, sendo que 

no primeiro mês o percentual era cerca de 30%, crescendo no segundo mês para 

58%, se manteve neste percentual no terceiro mês, voltando a crescer e alcançar 

78% ao final do quarto mês. Não atingimos a meta dos 100% proposta, mas 

considero que foi positiva a evolução, pois tivemos um aumento de 48 pontos 

percentuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: Proporção de diabéticos com a consulta de acordo com o protocolo em dia microáreas 3 e 4 da ESF 

Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Em relação à melhoria da qualidade do atendimento aos usuários portadores 

de diabetes realizado na ESF Dr. Romário e mapear 100% dos usuários portadores 

de diabetes de risco para doença cardiovascular, tendo como meta a realização de 

exame clínico apropriado em 100% das consultas, incluindo exame físico dos pés, 

com palpação dos pulsos tibial posterior e pedioso e medida da sensibilidade a cada 

03 meses para usuários portadores de diabetes, na intervenção realizada em quatro 

meses, partimos de um percentual de 30% de usuários com o exame do pé 
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diabético em dia no primeiro mês, passando a 58% no segundo, evoluindo para 70% 

no terceiro mês, alcançando 80% ao final do quarto mês. A evolução foi bastante 

positiva, pois introduzimos esta avaliação havendo uma melhora 50 pontos 

percentuais na avaliação do pé diabético durante a intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Proporção de diabéticos com exame do pé diabético em dia nas microáreas 3 e 4 da ESF 
Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta a solicitação de exames complementares periódicos em 

100% dos usuários portadores de diabetes que comparecem às consultas, em 

quatro meses de intervenção, obtivemos um percentual de cerca de 30% de 

usuários portadores de diabetes com exames complementares em dia no primeiro 

mês, no segundo mês chegou a 60%, atingiu 70% e ao final do quarto mês alcançou 

cerca de 80%. Introduzimos a solicitação dos exames complementares e obtivemos 

uma evolução muito positiva com aumento de 45 pontos percentuais durante os 

meses da intervenção. 
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Gráfico 5: Proporção de diabéticos com os exames complementares do protocolo em dia nas microáreas 3 e 4 
da ESF Dr. Romário - Alegrete/ RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir tratamento medicamentoso para 100% dos 

usuários portadores de diabetes com prescrição da Farmácia Popular/HIPERDIA, 

observamos que no primeiro mês, 100% dos usuários portadores de diabetes 

atendidos na UBS, faziam uso de medicação para controle da doença. No segundo 

e terceiro meses observamos que cerca de 90% faziam uso de medicação e no 

quarto mês esse percentual ficou em cerca de 90%. Fazendo a observação que este 

indicador não permaneceu em 100% porque dois pacientes não têm a necessidade 

de medicamento.  
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Gráfico 6: Proporção de diabéticos que utilizam medicamentos para controle da doença nas microáreas 3 e 4 da 
ESF Dr. Romário – Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Dos usuários portadores de diabetes atendidos na UBS observou-se um 

percentual de 100% que utilizavam medicamentos da lista do HIPERDIA ou da 

Farmácia Popular, cerca de 90% no segundo e terceiro meses e 90% dos atendidos 

no quarto mês. Igualmente este indicador não atingiu a meta de 100% pois dois 

usuários portadores de diabetes não têm a necessidade de tratamento 

medicamentoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Proporção de diabéticos com tratamento medicamentoso da lista do HIPERDIA ou Farmácia Popular 
nas microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Observa-se que no primeiro mês 100% dos usuários portadores de diabetes 

atendidos conseguem seus medicamentos da Lista do HIPERDIA ou da Farmácia 

Popular, dos atendidos no segundo e terceiro mês cerca de 90% e no quarto mês 

90%. Todos os pacientes que usam medicação os conseguem na Farmácia Popular. 

Neste grupo há dois usuários que não usam medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Proporção de diabéticos com tratamento medicamentoso da lista do HIPERDIA ou Farmácia Popular 
nas microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Nos quatro meses e intervenção, observa-se que dos usuários portadores de 

diabetes atendidos no primeiro mês que usam medicamentos, 100% tomam a 

medicação de acordo com a prescrição, dos usuários atendidos no segundo mês e 

que usam medicamentos, cerca de 80% usam a medicação de acordo com a 

prescrição, no terceiro mês esse percentual permaneceu em cerca de 80% e no 

quarto mês alcançou um percentual de cerca de 90%. 
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Gráfico 9: Proporção de diabéticos que tomam todos os medicamentos de acordo com a prescrição nas 

microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro de 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta a Identificação de todos os usuários portadores de 

diabetes descompensados de acordo com o protocolo adotado, nos quatro meses 

de intervenção, cerca de 40% dos usuários portadores de diabetes atendidos na 

ESF apresentavam a glicemia compensada no primeiro mês, aumentando para um 

percentual de 58% no segundo mês, alcançando cerca de 60% nos terceiro e quarto 

meses. A evolução foi muito positiva, tendo ocorrido uma elevação 21pontos 

percentuais de compensação da glicemia durante a intervenção.  
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Gráfico 10: Proporção de diabéticos com a glicemia compensada nas microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - 
Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta a realização da estratificação do risco cardiovascular em 

100% dos usuários portadores de diabetes cadastrados no programa de atenção ao 

diabetes na ESF periodicamente (pelo menos uma vez ao ano), no primeiro mês de 

intervenção observamos um percentual de 29%, no segundo mês aumentou para 

cerca 59%, no terceiro mês cresceu para 70%, alcançando cerca de 70% no quarto 

mês. Nos quatro meses de intervenção houve uma evolução positiva de 41 pontos 

percentuais na estratificação de risco cardiovascular por exame clínico em dia, 

embora tenha ficado 28% abaixo da meta proposta de 100%.  
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Gráfico 11: Proporção de diabéticos com estratificação de risco cardiovascular por exame clínico em dia nas 
microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta a avaliação do comprometimento de órgãos alvo em 

100% dos usuários portadores de diabetes de alto risco acompanhados na ESF, em 

quatro meses de intervenção observamos uma evolução positiva.  No primeiro mês 

o percentual foi de cerca de 30%, passando para cerca de 60% no segundo mês, 

cerca de 70% no terceiro mês, alcançando cerca de 80% no quarto mês. Embora 

tenha ficado 25% abaixo da meta inicial estabelecida, a evolução foi muito positiva, 

pois foi alcançado um aumento de 50 pontos percentuais no período estipulado. 
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Gráfico 12: Proporção de diabéticos com estratificação de risco cardiovascular por exame clínico em dia nas 
microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir consulta periódica com dentista para 100% dos 

usuários portadores de diabetes cadastrados no programa de atenção ao diabetes, 

nos quatro meses de intervenção, observa-se que no primeiro mês o percentual de 

pacientes com consulta odontológica em dia ficou em torno de 30%, subindo para 

um percentual de cerca de 60% no segundo mês, baixa para cerca de 60% no 

terceiro mês permanecendo neste percentual no final do quarto mês. A evolução foi 

positiva em 30 pontos percentuais, embora tenha ficado 39% abaixo da meta de 

100% proposta inicialmente, mas esse resultado se deve à falta dos pacientes às 

consultas e não por falta de agendamento. 
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    Gráfico 13: Proporção de diabéticos com consulta periódica com dentista em dia nas microáreas 3 e 4 da ESF 

Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável 

a 100% dos usuários portadores de diabetes, nos quatro meses de intervenção o 

percentual de orientação nutricional foi de 100% dos usuários. Os mesmos 

receberam orientação durante a consulta clínica, realizada pelo próprio médico e os 

casos de obesidade e aqueles com maior dificuldade de compensação foram 

encaminhados para acompanhamento nutricional.  
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Gráfico 14: Proporção de diabéticos que receberam orientação nutricional nas microáreas 3 e 4 da ESF Dr. 
Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

 

Tendo como meta garantir orientação de prática de atividade física regular a 

100% dos usuários portadores de diabetes, nos quatro meses de intervenção, 

atingimos a meta estabelecida com orientação a 100% dos portadores de diabetes 

sobre a prática de atividade física regular. Todos foram convidados a participar do 

grupo de caminhada da ESF, mas a minoria aderiu ao grupo que se reúne duas 

vezes por semana, sob orientação de uma Educadora Física. 
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Gráfico 15: Proporção de diabéticos que receberam orientação sobre atividade física regular nas microáreas 3 e 
4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% 

dos usuários portadores de diabetes, Nos quatro meses de intervenção 100% dos 

usuários portadores de diabetes receberam orientação sobre os riscos do 

tabagismo. Os usuários aceitam bem as orientações, mas o abandono do hábito é 

de proporção baixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Proporção de diabéticos que receberam orientação sobre os riscos do tabagismo nas microáreas 3 e 
4 da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Hipertensos: 

Em relação à cobertura a Hipertensos, tendo como meta cadastrar 60% dos 

hipertensos entre 18 e 59 anos de idade das duas microáreas cobertas pelas ACS, 

que procuram o serviço curativo no Programa de Atenção à Hipertensão da UBS, 

nos quatro meses de intervenção obtivemos uma evolução positiva, pois no primeiro 

mês o percentual de cobertura foi de 22%, passando a 40% no segundo mês, 58% 

no terceiro mês e no quarto mês atingimos a meta de 60% proposta. 

 

 

 

Gráfico 17: Cobertura do programa de atenção ao hipertenso nas microáreas 3 e 4 da ESF Dr. Romário - 
Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Nos quatro meses de intervenção obtivemos uma evolução positiva na 

proporção de hipertensos cadastrados no HIPERDIA, sendo que no primeiro mês o 

percentual obtido foi de 60%, evoluindo para 80% no segundo mês, passando a 85% 

no terceiro mês, alcançando 95% ao final do quarto mês. 
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Gráfico 18: Proporção de hipertensos com cadastro no Programa HIPERDIA ou em planilha própria nas 

microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

      Em relação à melhoria da adesão do hipertenso ao programa, tendo como metas 

programar consultas de retorno periódico, buscar 100% dos hipertensos das áreas 

cobertas pelas ACS, faltosos conforme periodicidade recomendada para consulta e 

realização de exames, nos quatro meses de intervenção observa-se um percentual 

de 38% de pacientes com a consulta (8consultas em dia para 21 cadastrados) em 

dia de acordo com o protocolo no primeiro mês, passou a 55% (19 consultas em dia 

para 34 cadastrados) no segundo mês, diminuindo o percentual para 50% (23 com 

consultas em dia para 46 cadastrados) no terceiro mês e no quarto mês diminuiu 

mais um pouco atingindo um percentual de 48% (35 com consultas em dia para 51 

cadastrados). A evolução foi positiva se considerarmos o aumento de 38% no 

primeiro mês para 48% no quarto mês, pois tivemos um aumento do numero de 

consultas em dia como de hipertensos cadastrados. 

      A demanda de atendimentos à UBS, de modo geral, aumentou. A população 

parece ter despertado para existência da UBS, a procura foi aumentando e raro é o 

dia em que não é preenchido o total de fichas, No primeiro mês tivemos oito 

usuários em relação a 21, no segundo mês 19 para 34. 
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Gráfico 19: Proporção de hipertensos com a consulta de acordo com o protocolo em dia nas microáreas da ESF 
Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta a realização de exame clínico apropriado em 100% dos 

pacientes que comparecem às consultas, nos quatro meses de intervenção 

obtivemos um percentual de 33,3% de pacientes com exame clínico em dia de 

acordo com o protocolo no primeiro mês, passando a um percentual de 55,9% no 

segundo mês, caindo para um percentual de 54,3% no terceiro mês e 52,9% no 

quarto mês. A evolução foi positiva considerando o aumento de 19,6% entre o 

primeiro e o quarto mês, embora tenha ocorrido uma diminuição de 3% entre o 

segundo e o quarto mês. 



102 

 

 

 

Gráfico 20: Proporção de hipertensos com o exame clínico de acordo com o protocolo em dia nas microáreas da 
ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta realizar a solicitação de exames complementares 

periódicos em 100% dos pacientes que comparecem às consultas conforme 

protocolo, nos quatro meses de intervenção, o percentual de pacientes com exames 

complementares em dia no primeiro mês foi de 38,1%, atingindo um percentual de 

52,9% no segundo mês, caindo para 50% no terceiro mês e 49% no quarto mês. A 

evolução foi positiva considerando-se que houve um aumento de 10,9% do primeiro 

para o quarto mês, embora também neste indicador tenha ocorrido uma diminuição 

de 3,9% entre o segundo e o quarto mês. 
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Gráfico 21: Proporção de hipertensos com os exames complementares do protocolo em dia nas microáreas da 
ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir tratamento medicamentoso para 100% dos 

pacientes que passaram em consulta com prescrição da Farmácia 

Popular/HIPERDIA, nos quatro meses de intervenção, 100% dos pacientes teve 

prescrição de medicamentos para controle da HAS da Farmácia Popular/ HIPERDIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Proporção de hipertensos com prescrição de medicamentos para controle da HAS nas microáreas 

da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Nos quatro meses de intervenção, 100% dos pacientes tiveram prescrição 

de medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 23: Proporção de hipertensos com prescrição de medicamentos da lista do Hiperdia ou da 

Farmácia Popular nas microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Nos quatro meses de intervenção, 100% dos pacientes conseguiram todos 

os medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular. 
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Gráfico 24: Proporção de hipertensos que conseguem todos os medicamentos da lista do Hiperdia ou da 

Farmácia Popular nas microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

No primeiro e segundo meses de intervenção 100% dos usuários tomaram 

todos os medicamentos de acordo com a prescrição. Este percentual caiu para 

97,8% no terceiro mês e de 98% no quarto mês. Justifico esta queda nos 

percentuais pelo aumento do numero de usuários portadores de hipertensão 

cadastrados e que tomam todos os medicamentos de acordo com a prescrição, 

Tínhamos no primeiro mês 21 usuários passando no terceiro mês para 45 de 46 e 

no quarto mês de 50 para 51usuários cadastrados. 
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Gráfico 25: Proporção de hipertensos que tomam todos os medicamentos de acordo com a prescrição nas 
microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta identificar todos os pacientes hipertensos 

descompensados de acordo com o protocolo adotado, nos quatro meses de 

intervenção, observamos que no primeiro mês o percentual de hipertensos com a 

pressão arterial compensada foi de 76,2%, aumentando para 79,4% no segundo 

mês, caiu para 71,7% no terceiro mês, voltando a subir para um percentual de 

74,5% no quarto mês. A evolução foi negativa já que houve uma diminuição de 1,7 

pontos percentuais do primeiro para o quarto mês de intervenção e esta diferença 

ainda foi maior entre o segundo e o quarto mês, de 4,9 pontos percentuais. 
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Gráfico 26: Proporção de hipertensos com a Pressão Arterial compensada nas microáreas da ESF Dr. Romário - 
Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta realizar estratificação do risco cardiovascular em 100% 

dos hipertensos cadastrados no programa de atenção à hipertensão na UBS 

periodicamente (pelo menos uma vez ao ano), nos quatro meses de intervenção 

observamos que no primeiro mês obtivemos um percentual de 28,6% de hipertensos 

com estratificação de risco cardiovascular por exame clínico em dia, no segundo 

mês esse percentual foi de 48,6%, no terceiro mês foi de 47,8% e no quarto mês foi 

de 47,1%. A evolução foi positiva, embora tenha ocorrido uma queda de 1,5 pontos 

percentuais entre o segundo e o quarto mês de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Proporção de hipertensos com estratificação de risco cardiovascular por exame 
 clínico está em dia nas microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Tendo como meta avaliar o comprometimento de órgãos alvo em 100% dos 

hipertensos de alto risco, nos quatro meses de intervenção obtivemos uma evolução 

positiva com um aumento de 20 pontos percentuais dos hipertensos de alto risco 

com avaliação de comprometimento dos órgãos alvo em dia do primeiro para o 

quarto mês de intervenção, sendo que no primeiro mês foram de 28,6%, no segundo 

e terceiro meses de 50% e no quarto mês de 49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 28: Proporção de hipertensos de alto risco com avaliação de comprometimento  

de órgãos alvo em dia nas microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir consulta periódica com dentista a 100% dos 

pacientes hipertensos cadastrados no programa de atenção à hipertensão e 

diabetes, nos quatro meses de intervenção obtivemos uma evolução positiva com 

um aumento de 15,1 pontos percentuais nos pacientes com consulta em dia com o 

dentista. No primeiro mês o índice era de 47,6%, no segundo mês, foi de 47,1%, no 

terceiro mês subiu para 56,5 % atingindo percentual de 62,7% no quarto mês. 
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Gráfico 29: Proporção de hipertensos com consulta periódica com dentista nas microáreas da ESF Dr. Romário 
- Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável 

a 100% dos pacientes hipertensos, nos quatro meses de intervenção o percentual 

dos pacientes que receberam orientação nutricional foi de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Proporção de hipertensos que receberam orientação nutricional nas microáreas da ESF Dr. Romário 
- Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Tendo como meta garantir orientação em relação à prática de atividade 

física regular a 100% dos pacientes hipertensos e diabéticos, nos quatro meses de 

intervenção, o percentual de pacientes que receberam orientação foi de 100%. 

 
 

Gráfico 31: Proporção de hipertensos que receberam orientação sobre a prática atividade física regular nas 
microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Tendo como meta garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% 

dos pacientes hipertensos que fumam, no primeiro mês 90,5% dos pacientes 

receberam orientação; no segundo mês esta orientação subiu para um percentual de 

97,1%, no terceiro mês foi para 97,8% e no quarto mês atingiu 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Proporção de hipertensos que receberam orientação sobre os riscos do tabagismo nas microáreas 

da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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e. Discussão 

A intervenção, na ESF Dr. Romário- Alegrete-RS propiciou a ampliação da 

cobertura da atenção aos hipertensos e diabéticos, melhoria da adesão dos mesmos 

ao programa, melhoria dos registros e a qualificação da atenção com destaque para 

a ampliação do exame dos pés dos diabéticos e para a classificação de risco de 

ambos os grupos. 

A intervenção exigiu que a equipe se capacitasse para seguir as 

recomendações do Ministério da Saúde relativas ao rastreamento, diagnóstico, 

tratamento e monitoramento da Hipertensão e Diabetes. Esta atividade promoveu o 

trabalho integrado da médica, da enfermeira, das técnicas de enfermagem e da 

ACS, odontológico, nutricionista e NASF. As técnicas de enfermagem foram 

responsáveis pela recepção dos pacientes, pelo registro dos hipertensos e 

diabéticos no programa e cadastro HIPERDIA, pela medida de sua pressão arterial, 

revisão do livro de registro identificando os hipertensos e diabéticos que vieram ao 

serviço para consulta, localização de suas fichas e transcrição das informações 

disponíveis nelas para a ficha espelho, monitoramento sobre consultas, exames, 

vacinas e avaliação bucal. A Enfermeira foi responsável pela capacitação da equipe 

juntamente com a médica, pela coordenação das atividades de grupos, pela 

supervisão da ação das técnicas e da ACS no monitoramento da atenção aos 

hipertensos e diabéticos. À médica coube o atendimento dos pacientes com a 

realização do exame clínico, solicitação de exames, orientação nutricional, 

antitabagismo e atividade física regular, encaminhamento para avaliação da saúde 

bucal. Ao dentista coube a realização da avaliação e procedimentos odontológicos. 

 Antes da intervenção as atividades de atenção à Hipertensão e Diabetes 

eram concentradas na médica com consulta de rotina e alguns exames laboratoriais, 

a realização da mesma proporcionou o engajamento de toda a equipe e 

consequentemente viabilizou atenção qualificada aos pacientes hipertensos e 

diabéticos. A melhoria do registro e o agendamento dos Hipertensos e Diabéticos 

viabilizaram a otimização da agenda para a atenção à demanda espontânea. 

O impacto da intervenção ainda é pouco percebido pela comunidade. Os 

hipertensos e diabéticos demonstram satisfação pela atenção dispensada, 

principalmente pela busca e agendamento feito pela ACS.  
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A dificuldade encontrada na intervenção é que na época do início 

contávamos apenas com duas ACS e ainda no início uma foi demitida e tivemos que 

realiza-la apenas em duas microáreas. 

Apesar da ampliação da cobertura do programa ainda temos muitos 

hipertensos e diabéticos sem acompanhamento. Estabelecemos algumas metas 

muito ambiciosas em 100% e apesar de resultados positivos no transcorrer dos 

quatro meses de intervenção, tem-se uma falsa impressão de baixos resultados na 

observação dos gráficos. Indicadores como a Proporção de usuários portadores de 

diabetes que conseguem todos os medicamentos da lista do HIPERDIA ou da 

Farmácia Popular, Proporção de usuários portadores de diabetes que tomam todos 

os medicamentos de acordo com a prescrição, apresentaram uma queda nos 

resultados devido ao fato de que dois pacientes diabéticos não necessitam usar 

medicação para controle da doença. A queda no resultado do indicador Proporção 

de usuários portadores de diabetes com consulta periódica com dentista em dia 

deve-se ao fato de que apesar de serem encaminhados para agendamento os 

pacientes não compareceram às consultas. A queda nos resultados dos indicadores: 

Proporção de hipertensos com consultas em dia de acordo com o protocolo, 

proporção de hipertensos com exame clínico em dia de acordo com o protocolo, 

Proporção de hipertensos com exames complementares em dia de acordo com o 

protocolo, Identificar todos os pacientes hipertensos descompensados de acordo 

com o protocolo adotado, proporção de hipertensos com estratificação de risco 

cardiovascular por exame clínico está em dia, deve-se ao fato de que o número de 

usuários cadastrados e atendidos foi maior do que o primeiro mês. A queda dos 

resultados no indicador: Proporção de hipertensos que tomam todos os 

medicamentos de acordo com a prescrição, Identificar todos os pacientes 

hipertensos descompensados de acordo com o protocolo adotado, Proporção de 

hipertensos com estratificação de risco cardiovascular por exame clínico está em 

dia, proporção de hipertensos de alto risco com avaliação de comprometimento de 

órgãos alvo em dia, está relacionada à baixa adesão dos pacientes ao tratamento e 

ao retorno às consultas após a solicitação dos exames. 

A intervenção transcorreu tranquilamente e se fosse iniciá-la agora, 

procuraria uma maneira de melhorar a busca dos pacientes onde avalio que houve 

deficiência. A intervenção será incorporada à rotina do serviço e para isto, vamos 
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ampliar o trabalho de conscientização da comunidade em relação à necessidade de 

priorização da atenção dos hipertensos e diabéticos, em especial os de alto risco e 

na medida em que cheguem os ACS e estes estejam capacitados ao serviço, 

procuraremos monitorar melhor as consultas e exames em dia, pois teremos mais 

condições de fazer a busca ativa dos faltosos. A realização de palestras de sala de 

espera deverá ser mais utilizada como forma de esclarecimento à população. 

Como próximos passos, vamos intensificar junto à gestão a necessidade de 

100% de cobertura da área com ACS, pois este profissional faz falta no dia a dia da 

equipe. Foi realizada a melhora da atenção do pré-natal pela enfermeira que 

participa do curso, e juntamente com a equipe vamos discutir a próxima melhoria 

que vamos investir. 

A gestão teve conhecimento e apoiou a intervenção. 

 

g. Apêndices 

 

Apêndice A - Relatório da Intervenção para os Gestores 

A intervenção ocorreu no ESF Dr. Romário, município de Alegrete- RS, e 

teve como publico alvo 84 hipertensos e 14 diabéticos moradores das microáreas 3 

e 4 da área da abrangência do ESF sob a coordenação da médica. A mesma 

ocorreu no período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. 

A escolha por Hipertensão e Diabetes ocorreu porque em nossa UBS a 

incidência dessas duas patologias é grande e não tínhamos controle adequado do 

atendimento dado aos pacientes e consequentemente a qualidade da atenção a eles 

deixava a desejar. O atendimento de hipertensos e diabéticos era feito de forma 

curativa e nossa intenção é atuar também no aspecto preventivo acompanhando o 

paciente de forma mais global incluindo a saúde bucal, vacinação, controle 

laboratorial, avaliação de riscos cardiovasculares, orientação sobre a prática de 

atividade física, nutricional e antitabagismo. Formação de grupos onde possamos 

levar esclarecimentos e colher da parte deles suas carências. 

A escolha da intervenção deu-se nestas duas microáreas, pois apenas 

essas eram acompanhadas por ACS no momento do início do trabalho e este está 

diretamente ligado à realização da intervenção pelo contato que tem com a 

população no seu trabalho diário. 
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O objetivo geral do trabalho é melhorar a atenção aos adultos portadores de 

Hipertensão e/ou Diabetes, ampliando a cobertura de atendimento, melhorando a 

adesão do hipertenso e/ou diabético ao programa, melhorando o registro das 

informações, mapeando hipertensos e/ou diabéticos de risco para doença 

cardiovascular, realizando ações de promoção e prevenção de doenças nas famílias 

dos hipertensos e/ou diabéticos. 

Ao final da intervenção alcançamos resultados positivos em todos os 

indicadores. 

Implantamos o cadastramento do HIPERDIA na UBS. Foi realizada a 

capacitação da equipe de acordo com o protocolo do MS para a medida correta da 

PA e hemoglicoteste, reconhecimento dos pacientes portadores de hipertensão e 

diabetes. Melhoramos o acolhimento aos pacientes portadores de HAS e DM e 

priorizamos o atendimento dos adultos hipertensos e/ou diabéticos sem 

acompanhamento há mais de um ano, especialmente os de risco para Doenças 

Cardiovasculares (DCV), através de agendamento de consultas para estes 

pacientes destinando quatro fichas por turno para atendimento dos mesmos. 

Foi monitorado o número de adultos com idade entre 18 e 59 anos 

submetidos a rastreamento para HAS e Diabetes, o número de adultos com pressão 

arterial sustentada maior que 135/80 mmHg submetidos a rastreamento para DM. 

A maior dificuldade que encontrei foi com a falta de Agente Comunitário de 

Saúde, pois ficamos com apenas uma e isso dificultou a busca ativa dos pacientes 

faltosos e em atraso com os exames complementares. 

Em seguida mostrarei em forma de gráficos alguns dos resultados da 

intervenção da melhoria da atenção aos Diabéticos e Hipertensos: 

 

Meta: Cadastrar 60% dos diabéticos entre 18 e 59 anos de idade das duas 

microáreas cobertas pelas ACS, que procuram o serviço curativo no Programa de 

Atenção Diabetes da UBS. 

Indicador 1: Cobertura do programa de atenção ao diabético na UBS 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Cobertura do programa de atenção ao diabético na UBS nas microáreas da ESF Dr. Romário - 
Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Meta: Programar consultas de retorno periódico. Buscar 100% diabéticos 

das áreas cobertas pelas ACS, faltosos conforme periodicidade recomendada para 

consulta e realização de exames. 

Indicador 3: Proporção de diabéticos com consultas em dia de acordo com 

o protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Proporção de diabéticos com cadastro no Programa HIPERDIA ou em planilha própria 

nas microáreas da ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Meta: Realizar a solicitação de exames complementares periódicos em 

100% dos pacientes que comparecem às consultas. 

Indicador 5: Proporção de diabéticos com exames complementares em dia 

de acordo com o protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 35: Proporção de diabéticos com os exames complementares do protocolo em dia nas microáreas da 

ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

 

Meta: Realizar a solicitação de exames complementares periódicos em 100% 

dos pacientes que comparecem às consultas. 

Indicador 05: Proporção de hipertensos com exames complementares em 

dia de acordo com o protocolo. 

 

Gráfico 36: Proporção de hipertensos com os exames complementares do protocolo em dia nas microáreas da 
ESF Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 
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Indicador 08: Proporção de hipertensos que conseguem todos os 

medicamentos da lista do HIPERDIA ou da Farmácia Popular 

 

Meta: Avaliar comprometimento de órgãos alvo em 100% dos hipertensos 

de alto risco.  

Indicador 12: Proporção de hipertensos de alto risco com avaliação de 

comprometimento de órgãos alvo em dia. 

 

 

Gráfico 37: Proporção de hipertensos de alto risco com avaliação de comprometimento nas microáreas da ESF 
Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

Meta: Garantir consulta periódica com dentista a 100% dos pacientes 

hipertensos cadastrados no programa de atenção à hipertensão e diabetes. 

Indicador 13: Proporção de hipertensos com consulta periódica com 

dentista em dia. 
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Gráfico 38: Proporção de hipertensos com consulta periódica com dentista nas microáreas da ESF  

Dr. Romário - Alegrete/RS outubro 2012 a janeiro 2013 

 

 

Apêndice B - Relatório da Intervenção para a Comunidade 

A intervenção ocorreu no ESF Dr. Romário, município de Alegrete- RS, e 

teve como publico alvo 84 hipertensos e 14 diabéticos moradores das microáreas 3 

e 4 da área da abrangência do ESF sob a coordenação da médica. A mesma 

ocorreu no período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. 

A escolha por Hipertensão e Diabetes ocorreu porque em nossa UBS a 

incidência dessas duas patologias é grande e não tínhamos controle adequado do 

atendimento dado aos pacientes e consequentemente a qualidade da atenção à 

dispensada deixava a desejar. O atendimento dado aos hipertensos e diabéticos era 

feito de forma curativa e nossa intenção é atuar também no aspecto preventivo 

acompanhando o paciente de forma mais global incluindo a saúde bucal, vacinação, 

controle laboratorial, avaliação de riscos cardiovasculares, orientação sobre a prática 

de atividade física, nutricional e antitabagismo. Formação de grupos onde possamos 

levar esclarecimentos e colher, da parte dos pacientes, suas carências. 

A realização da intervenção deu-se nestas duas microáreas, pois apenas 

essas eram acompanhadas por ACS no momento do início do trabalho e o trabalho 

dele é indispensável para que pudéssemos fazer a intervenção pelo contato que tem 

com a população no seu trabalho diário. 

O objetivo geral do trabalho é melhorar a atenção aos adultos portadores de 

Hipertensão e/ou Diabetes e também realizar ações de promoção e prevenção de 

doenças nas famílias dos hipertensos e/ou diabéticos. 
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Implantamos o cadastramento do HIPERDIA na UBS que nos possibilita um 

melhor controle dos pacientes hipertensos e diabéticos atendidos e seu resgate no 

caso daqueles faltosos às consultas de retorno através de busca ativa domiciliar por 

parte do ACS. 

Capacitamos a equipe de acordo com o protocolo do MS para a medida 

correta da PA e hemoglicoteste, reconhecimento dos pacientes portadores de 

hipertensão e diabetes. Melhoramos o acolhimento aos pacientes portadores de 

HAS e DM facilitando o atendimento dos adultos hipertensos e/ou diabéticos sem 

acompanhamento há mais de um ano, especialmente os de risco para Doenças 

Cardiovasculares (DCV), através de agendamento de consultas para estes 

pacientes destinando quatro fichas por turno para atendimento dos mesmos. 

Monitoramos o número de adultos com idade entre 18 e 59 anos submetidos a 

rastreamento para HAS e Diabetes e o número de adultos com pressão arterial 

sustentada maior que 135/80 mmHg submetidos a rastreamento para DM. 

Encontramos dificuldade pela falta de Agente Comunitário de Saúde, pois 

ficamos com apenas uma e isso prejudicou a busca ativa dos pacientes faltosos e 

em atraso com os exames complementares. 

Ao final da intervenção alcançamos resultados positivos em nossos objetivos 

e pretendemos seguir com o trabalho, ampliando para as outras microáreas na 

medida em que tenhamos ACS. 



 

 

5. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE SEU PROCESSO PESSOAL DE 

APRENDIZAGEM E NA IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO  

 

Realizamos a intervenção na ESF Dr. Romário na cidade de Alegrete/RS. 

Iniciei a trabalhar nesta UBS no ano de 2004, mas apenas em dezembro/2011 foi 

transformada em ESF. Minha expectativa inicial em relação ao curso era aprender 

sobre ESF, saber identificar possíveis deficiências existentes em nossa unidade de 

saúde e com a troca de experiências teóricas práticas aprimorarem conhecimentos e 

colocando-os em prática, melhorar o atendimento à população da comunidade em 

que atuamos.  

A experiência de participar de um curso virtual também foi um desafio novo 

que tem me exigido um esforço para vencer as dificuldades. 

O atendimento era feito visando resolver o problema que o paciente relatava 

na consulta, mas sem um envolvimento mais abrangente em relação ao ambiente e 

os fatores sociais como causadores da doença presente. Os membros da equipe 

atuavam independentes cada um cumprindo suas atribuições isoladamente.  

Durante o desenvolvimento do trabalho tivemos a oportunidade de identificar 

as deficiências existentes em nossa ESF, tanto do ponto de vista da estrutura física 

como também as deficiências no atendimento aos hipertensos e diabéticos. 

Obtivemos informações que nos proporcionaram revisar conteúdos e adotando um 

protocolo pudemos sistematizar o atendimento de forma mais abrangente aos 

pacientes, individualmente com maior atenção ao seu quadro quanto aos fatores de 

risco cardiovascular, consultas periódicas, exames complementares em dia, 

compensação da doença, uso de medicação corretamente, saúde bucal, orientação 

nutricional, antitabagismo e prática de atividade física e coletivamente através de 

esclarecimentos por palestras e orientações em grupos. 

As reuniões de Equipe proporcionaram avaliar as deficiências do serviço, 

realizar a capacitação da mesma para melhor aferição da PA e Hemoglicoteste, 

identificação dos casos de descompensação e agendamento de consulta para 

avaliação médica, o planejar as atividades de esclarecimento à população e uma 

maior integração entre os componentes da mesma.  
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O curso teve um papel muito importante porque me deu uma visão mais 

ampla do que é um serviço de estratégia da saúde da família, com seus aspectos 

preventivos. Proporcionou-nos revisar conteúdos através dos estudos de prática 

clínica e dos casos clínicos apresentados. Na medida em que orientamos a 

população através das explanações, da formação de grupos criou-se a possibilidade 

de maior integração da equipe com a comunidade desenvolvendo uma relação de 

maior confiança entre os usuários e a equipe e consequentemente maior aceitação 

das orientações. 

O curso também nos trouxe o aprendizado de organização dos dados de 

atendimento através de melhores registros o que nos proporciona avaliar os 

resultados das ações que nos possibilita melhorar o atendimento. 
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