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Resumo 

 

SIQUEIRA, Izabel da Piedade Rennó. Melhoria da atenção ao usuário portador 
de hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes melito na UBS Piedade em 
Itajubá, MG. 2014. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Especialização 
em Saúde da Família. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 
As Doenças Crônicas não Transmissíveis são as principais causas de morte no 
mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, com perda da 
qualidade de vida e alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer. No 
Brasil, as doenças crônicas também constituem um problema de saúde pública de 
grandes magnitudes. São responsáveis por 72% da causa de mortes, com destaque 
para doenças do aparelho circulatório de 31,3% e de 5,2% para o diabetes (BRASIL, 
2011). Diante do exposto e da análise do Programa de Cadastramento e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) realizado pela Unidade 
de Saúde Piedade do Município de Itajubá/MG, percebeu-se a necessidade de uma 
ação de intervenção com o objetivo de melhorar a qualidade dos atendimentos nesta 
unidade de saúde.  Para a intervenção, que durou 16 semanas, foi utilizado como 
referência os protocolos do Ministério da Saúde: Cadernos de Atenção Básica 
números 15 (Hipertensão arterial sistêmica para o SUS) e 16 (Diabetes Mellitus), 
2006. Como resultado do trabalho pode-se citar a ampliação da cobertura de 31,9% 
para os usuários portadores de hipertensão e 65,6% para os portadores de diabetes, 
a melhoria da adesão ao HIPERDIA, a evidente melhoria da qualidade do 
atendimento, o mapeamento dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 
em situações de risco, o oferecimento de ações de promoção da saúde e ainda de 
ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas famílias dos usuários. Os 
resultados obtidos foram possíveis através do empenho da equipe de saúde, que 
acatou as orientações e as mudanças necessárias no atendimento aos usuários 
portadores de hipertensão e/ou diabetes onde foi proporcionado ainda melhorias no 
acolhimento, nas anotações dos registros preconizados pelo HIPERDIA, na 
reorganização da agenda de atendimentos e das visitas domiciliares, na implantação 
das reuniões educativas, na prática de atividades físicas regulares e no grupo de 
atendimento de combate ao tabaco, como preconizado pelo Ministério da Saúde. 
Participaram da intervenção 123 usuários portadores de hipertensão e 82 portadores 
de diabetes, que estão com atendimento de melhor qualidade garantido e com as 
ações implantadas na rotina da unidade de saúde. É preciso ainda muito empenho 
para que as ações programadas e não desenvolvidas durante a intervenção sejam 
implementadas. 
 
 
Palavras-chave: saúde da família; atenção primária à saúde; doença crônica; 
hipertensão; diabetes. 
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Apresentação 

 

O presente trabalho foi realizado como parte das atividades do Curso de 

Especialização em Saúde da Família, EaD, da Universidade Aberta do SUS em 

parceria com a Universidade Federal de Pelotas. O projeto de intervenção foi 

construído a partir da análise situacional e estratégica de atendimento, visando à 

Melhora da atenção à saúde dos usuários maiores de 18 anos, portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) da Unidade de Saúde 

da Piedade. 

Este volume engloba a análise situacional, com a descrição da situação da 

atenção primária e estratégia de saúde da família no município e dos principais 

problemas detectados na UBS da Piedade, a relação entre eles; análise 

estratégica, que é o projeto de intervenção; o relatório da intervenção que 

descreve os principais aspectos da implantação das ações propostas; o relatório 

dos resultados da intervenção que aborda a análise qualitativa e quantitativa dos 

resultados obtidos; e as considerações finais com a reflexão crítica sobre o 

processo pessoal de aprendizagem. 
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1 Análise Situacional 

 
1.1 Situação da ESF/APS no meu serviço 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) escolhida para realizar a intervenção está 

localizada em um bairro da periferia do município, distante cinco km do centro, 

possui um consultório médico, um consultório de enfermagem, uma sala para 

farmácia, uma sala de curativo, um almoxarifado, um banheiro para o público e outro 

para os funcionários, uma sala utilizada para verificação de PA, inalações, dosagem 

de glicemia capilar, uma cozinha, e uma área coberta utilizada como área de serviço  

e também para as reuniões com a equipe e comunidade. Foi construída há muitos 

anos, na época que não existiam padronizações de construção para UBS, passou 

por reforma no inicio do ano de 2012, porém continuou com adaptações 

inadequadas para unidade de saúde. A população total da área abrangência da UBS 

é de 2.451 habitantes, composta por seis microáreas e 651 famílias cadastradas. A 

equipe é composta por um médico, uma enfermeira, no momento em que iniciei o 

projeto estava sem auxiliar de enfermagem, possui seis agentes comunitários de 

saúde (ACS). Não existe sala de imunização e este atendimento ocorre uma vez por 

mês, na sala de enfermagem, em conformidade com os profissionais da sala de 

vacina central, localizada na Policlínica Amilcar Pellon, que prepara a caixa com 

todas as vacinas e envia para unidade, toda última quinta-feira do mês, no período 

da manhã. Os agentes comunitários encaminham as crianças para receberem as 

vacinas, a técnica de enfermagem ou a enfermeira da unidade aplicam e organizam 

os cartões das crianças e os cartões espelho também, e orientam as mães. A 

comunidade ainda não entendeu como ocorre o trabalho da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Não faço parte da equipe de saúde, e escolhi esta unidade para 

desenvolver meu projeto, porque sempre trabalhei em UBS localizada mais no 

centro da cidade, portanto é um desafio realizar este trabalho com uma comunidade 

de outra realidade socioeconômica. 

 

1.2 Relatório da Análise Situacional 
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O Município de Itajubá, localizado no sul do Estado de Minas Gerais, possui 

90.658 habitantes segundo Censo do IBGE de 2010. A Secretaria Municipal de 

Saúde de Itajubá é vinculada a Superintendência Regional de Saúde de Pouso 

Alegre/MG, é sede da Micro-região Sul sendo referência como Pólo de Atendimento 

para mais 14 municípios que fazem parte do CISMAS (Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Microrregião do Alto Sapucaí),  a Cidade de Alfenas é a sede  de 

Referência da Macro-Sul. A Secretaria Municipal de Saúde é formada pelo 

Secretário Municipal de Saúde (Gestor) com cinco Diretores de Saúde que são: 

Administrativo, Assistência em Saúde Pública, Vigilância em Saúde, Controle e 

Avaliação e Atenção Básica. E conta com sete Coordenadores de Saúde que são: 

Recursos Humanos, Assistência Farmacêutica, Transporte, Atenção Básica, 

Odontologia, Vigilância Epidemiológica e Sanitária. O Município possui 15 Unidades 

de Saúde vinculadas ao Modelo Assistencial Saúde da Família, quatro Unidades 

com Modelo Misto, resultando em uma cobertura de 56% da população e com seis 

Unidades de Saúde vinculadas ao Modelo de Assistência Tradicional, cobrindo 44% 

do restante da população. As consultas com especialistas são ofertadas pela 

Policlínica Municipal, assim como, atendimento às Gestantes de médio risco. O 

Município não possui NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e nem o CEO 

(Centro de Especialidades Odontológicas), conta com dois hospitais, sendo um 

Universitário e uma Santa Casa de Misericórdia. Desenvolve os Programas de 

Assistência à Saúde preconizada pelo Ministério da Saúde. A maior parte da 

atenção especializada é oferecida pelo Hospital Universitário através do ambulatório 

ensino, sendo, portanto muito reduzido o número de vagas, seis consulta dia por 

especialidade, com considerável observação aos meses de férias que não existe 

disponibilidade nenhuma. A Secretaria Municipal de Saúde conta com 400 

servidores, incluindo os de vínculo Estadual e Federal. Possui um Centro de 

Atendimento e Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, e uma 

Clínica de Fisioterapia. No município existem seis Laboratórios de Análises Clínicas, 

sendo quatro conveniados com o SUS, três Serviços de Imagem também 

conveniados com o SUS. Possui 20 Consultórios Odontológicos Municipais. O 

Município possui cadastrado na Vigilância Sanitária 104 Clínicas e Consultórios 

Odontológicos.  

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Italo Mandolesi é conhecida como UBS 

Piedade porque está situada no Bairro da Piedade (Figuras 1 e 2), é afastada cinco 
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km do centro da Cidade de Itajubá e presta assistência à saúde no modelo 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), desenvolve vários Programas de Atenção à 

Saúde, possui uma Equipe de Assistência à saúde formada por um médico, uma 

enfermeira, um técnico de enfermagem, seis ACS (Figura 3). A UBS atende 

moradores da zona urbana e rural. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Foto da entrada da UBS Piedade em Itajubá, MG, 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Foto da recepção da UBS Piedade em Itajubá, MG, 2014. 

 

 

Figura 2. Foto da recepção da UBS Piedade em Itajubá, MG, 2014 
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A UBS possui uma construção no modelo antigo, foi inaugurada em 1997, 

passou por uma reforma recentemente e foi inaugurada novamente em 19 de março 

de 2012. A reforma não contemplou a população portadora de necessidades 

especiais, não possui sala de vacinas e nem consultório de odontologia. Foram 

feitas algumas mudanças na estrutura física, como a construção de uma área 

coberta na parte dos fundos da UBS, utilizada como sala de reuniões para equipe de 

saúde e para orientações em grupo oferecido à comunidade. Com relação às 

atribuições da equipe, vejo como aspecto positivo, o comprometimento profissional 

de toda equipe, que esforça para manter atualizado o cadastro da população adstrita 

na base territorial, e desempenha suas funções sempre com grande 

profissionalismo, porém sem muita organização. 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Figura 3. Foto da equipe de trabalho da UBS Piedade - Itajubá, MG, 2014. 

 

A população adstrita da UBS, conforme pode ser visto na figura 4, é de 2.451 

moradores, sendo 1.232 do sexo masculino e 1.219 do sexo feminino, com 648 

famílias cadastradas nas seis microáreas, urbanas e rurais.  
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 Sexo Masculino Sexo Feminino 

Menor de um ano 18 10 

1 a 4 anos 85 79 

5 a 9 anos 78 105 

10 a 14 anos 126 103 

15 a 19 anos 128 114 

20 a 39 anos 397 381 

40 a 49 anos 149 168 

50 a 59 anos 119 119 

60 e mais anos 132 140 

Total 1232 1219 

  
Figura 4. Quadro com o perfil demográfico da área de abrangência da UBS Piedade em Itajubá, 
MG, 2012. 

 

Com relação à população assistida, a área possui 125 usuários portadores de 

diabetes e 385 de hipertensão, 58 alcoolistas; 18 famílias cadastradas no Programa 

Bolsa Família; 12 gestantes, 370 famílias possuem Plano de Saúde, 16 portadores 

de necessidades especiais, 648 casas de alvenaria, possui coleta do lixo doméstico 

três vezes por semana, 644 casas possuem energia elétrica, 629 possuem 

abastecimento de rede pública de água e 19 utilizam água de poços ou nascente, 

609 casas utilizam do sistema público de destino de esgoto, 34 de fossa e cinco a 

céu aberto. 

Em relação à atenção da demanda espontânea a equipe sente muita 

dificuldade em trabalhar devido às várias mudanças dos profissionais ocorridas na 

UBS este ano. Os trabalhos foram prejudicados. Todos os moradores que 

comparecem na UBS são acolhidos pela equipe, e direcionados conforme a 

necessidade.  

As ações de saúde desenvolvidas na UBS para as crianças de zero a seis 

anos, são: teste do pezinho, imunização e puericultura, todas estas ações são 

programadas pela equipe, mas o serviço não conta com utilização de protocolo e 
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nem de registro especifico. O trabalho promovido pela equipe é decorrente das 

orientações recebidas em cursos e atualizações, e de estudos da própria equipe, 

pois o médico e a enfermeira são ótimos no repasse de orientações. As Cadernetas 

de Imunização são solicitadas e preenchidas, sendo fornecidas orientações para as 

mães.   

Nesta UBS, de janeiro até junho de 2012, foram cadastradas 14 gestantes, 

sendo que destas, quatro realizam Pré-natal na UBS, o acompanhamento das 

demais é realizado através de convênios médicos particulares.  Por meio das visitas 

domiciliares as agentes realizam o controle das vacinas, oferecem orientações e 

fazem as anotações em registros próprios que são monitorados regularmente. O 

atendimento ao Pré-Natal acontece conforme Protocolo específico elaborado pela 

Coordenação do Programa de Atenção a Mulher da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS). Devido à proximidade do Bairro com o Distrito Industrial a maioria das 

gestantes dispõe de convênio médico, isto porque as indústrias fornecem convênio 

médico aos funcionários. 

As ações de Prevenção do Câncer Ginecológico são realizadas na UBS, 

ocorrem por atendimento de demanda espontânea através do empenho da equipe 

na busca ativa. Este atendimento ocorre todos os dias. Realizado levantamento e 

chegou-se a uma estimativa de 668 mulheres, que necessitam deste procedimento, 

a meta mensal são de 12 e não é atingida, conforme os cálculos do Programa de 

Assistência à Mulher. Observa-se através deste procedimento a falta de organização 

da assistência, pois a equipe é focada em atingir meta. O exame histopatológico 

alterado é encaminhado diretamente do laboratório para a equipe de referência do 

Programa de Atenção à Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, que faz busca 

ativa a esta paciente, observando o Protocolo. Outra falta de organização, pois a 

contrarreferência dos exames não é encaminhada à unidade, apenas ocorre 

comunicação para a UBS da usuária sobre o resultado insatisfatório do exame e a 

equipe fica ciente de que a mulher será encaminhada para atendimento. O exame 

de mama é realizado em toda mulher que faz a coleta de exame preventivo, os 

casos com alguma alteração são encaminhados à equipe de referência do Programa 

de Atenção a Mulher da SMS. 

Com relação aos atendimentos dos usuários portadores de hipertensão e 

diabetes são realizadas ações em grupo para orientação sobre alimentação 

saudável, atividade física e existe programação na UBS de um dia da semana para 
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atendimento médico e domiciliar aos acamados e que apresentam dificuldade para 

deslocarem-se até a UBS. Não existe protocolo para orientar os profissionais de 

saúde, não é realizado o monitoramento das ações desenvolvidas para os pacientes 

crônicos. Segundo o Sistema do Programa de Cadastramento e Acompanhamento 

de Hipertensos e Diabéticos (SISHIPERDIA), a UBS tem 139 usuários portadores de 

hipertensão e 54 portadores de diabetes cadastrados na unidade, sendo que 100% 

destes são acompanhados pela equipe, mas no levantamento realizado junto às 

anotações da ficha B do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) com as 

agentes de saúde foram encontrados 385 pacientes usuários portadores de 

hipertensão e 125 de diabetes, mais outra situação comprovada da falta de 

organização nos registros e dos cadastros da unidade. 

Quanto ao atendimento aos Idosos, a UBS mantém atualizados os cadastros, 

porém os idosos não possuem caderneta de controle da situação da saúde, pois não 

existe a disponibilidade na UBS. Não há um planejamento de ações com os 272 

idosos cadastrados na UBS, que corresponde a 11% dos moradores da área, estes 

dados nos levam a refletir sobre as ações de saúde oferecidas, que deveriam ser 

mais organizadas, já que no Brasil 10% de sua população é idosa, e aqui é 

verificado um número maior. Não existe protocolo específico, não são utilizadas 

Avaliações Geriátricas, não existe registro específico de ações de saúde. As visitas 

domiciliares são realizadas pela equipe de enfermagem ou pelo médico quando 

necessárias. Os agentes de Saúde se esforçam em manter o grupo bem orientado, 

não deixando de reforçar que é um grupo resistente. 

Em relação ao engajamento público, a comunidade é bem relacionada com a 

Unidade de Saúde e organizada, pois conseguiram a reforma da unidade, só não 

conseguiram acompanhar e reivindicar algumas necessidades essenciais, como sala 

de imunização e consultório odontológico. Não existe Conselho Local de Saúde. 

 

1.3 Comentário sobre a análise situacional 
 

Após análise situacional da UBS Piedade, foi constatada a prevalência das 

doenças crônicas como Hipertensão e o Diabetes e também é muito evidente a 

necessidade de uma intervenção, junto à equipe de saúde desta ESF para 

reorganização da assistência desde o cadastramento, distribuição de medicação, 



20 
 

agendamento de consultas e trabalhos em grupo aos pacientes e aos familiares 

proporcionando suporte no controle destas doenças e na prevenção de agravos. 

O documento Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 

2006a) estabelece a organização e a implantação do atendimento ao Idoso, através 

de ações de atenção à saúde articuladas e o contínuo serviço para prevenção, 

proteção e recuperação da saúde e incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos. Após análise situacional ficou claro a 

necessidade da melhora com relação à assistência ao idoso, visto que o número 

destes é bem significativo.  

 Verificando as diretrizes do SUS e a análise situacional, principalmente na 

questão da acessibilidade, a UBS não possui Sala de Imunização, dificultando a 

assistência à saúde. A comunidade diante desta condição fica acomodada, pois o 

problema existe há praticamente dez anos. 

A equipe se encontra numa fase de reorganização de prestação de 

assistência toda baseada na Implantação do Plano Diretor de Atenção Primária à 

Saúde (MINAS GERAIS, 2008), sendo ações de assistência impostas com 

autoritarismo, sem direcionamento e sem utilização de protocolos, com objetivo de 

implantar por implantar, desmotivando a equipe. 

          O Modelo de Assistência Estratégia de Saúde da Família tem me encantado e 

venho avaliando como realizar nesta UBS, ações de saúde que envolva a equipe e 

melhore a assistência à saúde desta comunidade. Algumas mudanças já ocorreram 

na UBS esta semana, conseguimos montar pastas para registros de todos os 

atendimentos e por grupos: idosos, gestantes, crianças de zero a dois anos, crianças 

de três a cinco anos, portadores de hipertensão e diabetes, portadores de outras 

doenças como tuberculose e hanseníase, pacientes com transtornos mentais e 

usuários de medicações controladas, mulheres atendidas no programa de 

prevenção de Câncer de Mama e Colo de Útero. Já estou vivenciando mudanças e 

sinto-me muito motivada em aprender e ajudar na melhora da qualidade de 

atendimento de saúde. 

 

2  Análise Estratégica 

 

            As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas 

de morte no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda da 
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qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, 

além dos impactos econômicos para as famílias, comunidade e a sociedade em 

geral, agravando as iniqüidades e aumentando a pobreza. No Brasil as doenças 

crônicas também constituem como o problema de saúde de maiores magnitudes. 

São responsáveis por 72% das causas de mortes, com destaque para doenças do 

aparelho circulatório de 31,3% e de 5,2% para o diabetes, atingindo indivíduos de 

todas as camadas socioeconômicas e de forma mais intensa, aqueles pertencentes 

a grupos vulneráveis, como idosos e os de baixa escolaridade e renda (BRASIL, 

2011b).   

            O envelhecimento da população, a urbanização crescente, a adoção de 

estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, 

o uso de tabaco e o consumo de álcool, são os grandes responsáveis pelo aumento 

da incidência e prevalência da Hipertensão e Diabetes em todo mundo. Entre as 

complicações mais frequentes encontram-se, a insuficiência renal crônica, 

amputações de membros, cegueira, deficiência visual grave, doenças 

cardiovasculares, encefálicas, coronarianas e vasculares periféricas (BRASIL, 

2006b).  

 
2.1 Justificativa 
 

O Ministério da Saúde (MS) vem ampliando sua parceria com as equipes de 

modo a intensificar o processo de qualificação dos profissionais que atuam na 

Atenção Básica, com a elaboração dos Protocolos de Atendimento a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e ao Diabetes Mellitus (DM) que fazem parte do Programa 

de Acompanhamento ao Hipertenso e ao Diabético (HIPERDIA) e, mais 

recentemente, com lançamento do Plano de Ações Estratégias para o 

Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (BRASIL, 2011a). 

A Atenção Primária a Saúde (APS) deve ser o primeiro contato do usuário 

com o sistema de saúde, portanto, é de fundamental importância que funcione 

adequadamente, seja eficiente e permita a realização com alta resolubilidade.  A 

proposta do modelo ESF exige mudanças no processo de trabalho da equipe de 

saúde que deixa de focar apenas na atenção às condições agudas e passa a ter seu 

foco às condições crônicas, à promoção e manutenção de saúde (MENDES, 2011). 
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Ao tomar conhecimento do diagnóstico situacional da UBS Ítalo Mandolesi, 

mais conhecida como UBS Piedade, constatando a prevalência das doenças 

crônicas, com 385 pacientes hipertensos e 125 diabéticos e tomando como base o 

forte impacto que as doenças crônicas têm sobre a qualidade de vida dos indivíduos 

afetados, gerando consequências graves, como o alto número de mortes prematuras 

e incapacidades, foram possíveis optar por elaborar o meu projeto de intervenção 

direcionado ao grupo de portadores de Hipertensão e/ou Diabetes. Também é muito 

evidente a necessidade de uma intervenção, junto à equipe de saúde desta ESF 

para reorganização da assistência, desde o cadastramento, distribuição de 

medicação, agendamento de consultas e trabalhos em grupo aos pacientes e aos 

familiares proporcionando suporte no controle destas doenças e na prevenção de 

agravos. 

Mediante os fatores expostos e considerando o comprometimento da equipe 

de ESF, escolhi reorganizar a prática assistencial ao grupo de portadores de 

Hipertensão e/ou Diabetes, com o objetivo de promover a saúde através de ações 

de APS/ESF, de forma mais abrangente, reforçando os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS), com a necessidade imperativa de padronização e de atividades 

voltadas para aplicação de protocolos.       

 

2.2 Objetivos e Metas 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

Melhorar a atenção aos adultos portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica 

e/ou Diabetes Mellitus. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1-Ampliar a cobertura de atendimento aos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes. 

2-Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes ao 

programa. 

3-Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes realizado na unidade. 

4-Melhorar o registro das informações.  
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5-Mapear usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes de risco para 

doença cardiovascular. 

6-Realizar ações de promoção à saúde aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes. 

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

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

 

2.2.3 Metas 

 

Relativas ao objetivo 1:  Ampliar a cobertura de atendimento aos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

1) Cadastrar no HIPERDIA 100% dos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes residentes na área de abrangência da UBS. 

 

Relativas ao objetivo 2: . Melhorar a adesão dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes ao programa. 

2) Buscar 100% dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

faltosos às consultas conforme periodicidade recomendada. 

Relativas ao objetivo 3: Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes realizado na unidade. 

3) Realizar exame clínico apropriado em 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes. 

4) Realizar solicitação de exames complementares periódicos em 100% dos 

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes cadastrados. 

5) Garantir o tratamento medicamentoso para 100% dos usuários portadores 

de hipertensão e/ou diabetes com prescrição de medicamentos da Farmácia 

Popular/HIPERDIA. 

6) Garantir a consulta especializada para 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes que apresentarem esta necessidade. 

 

Relativas ao objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

7) Manter registros atualizados de 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes acompanhados na UBS. 
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Relativas ao objetivo 5: Mapear usuários portadores de hipertensão e/ou 

diabetes com risco para doença cardiovascular. 

8) Realizar estratificação de risco cardiovascular em 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes acompanhados na UBS. 

9) Avaliar o comprometimento de órgãos alvo em 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

 

Relativas ao objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

10) Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% dos 

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

11) Garantir orientação em relação à prática de atividade física regular a 

100% dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

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

portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

 

Relativas ao objetivo 7: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção 

de doenças nas famílias dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

13) Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes a cobertura vacinal de todos os indivíduos de sua família.       

14) Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes a situação da prevenção do câncer de colo uterino e câncer de mama 

de todas as mulheres de sua família.   

15) Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes a situação do atendimento de puericultura das crianças de sua família.   

16) Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes a situação do atendimento programático aos idosos de sua família. 

17) Investigar os hábitos alimentares em 100% das famílias dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes.   

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

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

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

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes.                                          
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2.3 Metodologia 
 

O projeto de intervenção foi estruturado para ser realizado durante 16 

semanas na Unidade Básica de Saúde do Bairro da Piedade, do município de 

Itajubá, estado de Minas Gerais. Farão parte da intervenção os usuários adultos com 

18 anos ou mais, moradores da área de abrangência da UBS e portadores de 

hipertensão e/ou diabetes. A UBS abrange uma população de 2.451 moradores, 

sendo que 385 são usuários portadores de hipertensão e 125 de diabetes (SIAB, 

2012). 

 

2.3.1 Ações  

Para o alcance das metas, a equipe realizará as ações nos eixos de 

organização e gestão do serviço, monitoramento e avaliação, engajamento público e 

qualificação da prática clínica. Com o objetivo de apresentar um projeto claro e 

sucinto, as ações serão listadas por eixo, examinando as metas propostas, porém, 

sem citar novamente a descrição de todas as metas. 

 
Objetivo 1: Ampliar a cobertura de atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes.  

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar o número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

cadastrados no programa por meio da ficha espelho preenchida pelo profissional de 

saúde e analisada mensalmente pela equipe de enfermagem e o médico da UBS. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

 Garantir o registro dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

cadastrados no Programa: será realizado mensalmente pela equipe de enfermagem 

e com a colaboração dos ACS buscando que as fichas de atendimento estejam 

atualizadas, organizadas e classificadas em grau de risco. 

 Melhorar o acolhimento para os usuários portadores de hipertensão e/ou 

diabetes: a equipe da UBS será capacitada para acolher os usuários que buscam o 

serviço e as capacitações ocorrerão semanalmente durante as reuniões. 
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 Garantir material adequado para a tomada da medida da pressão arterial 

(esfigmomanômetro; estetoscópio; fita métrica) e para realização do teste de 

glicemia capilar na UBS: a enfermeira da UBS verificará o material disponível na 

UBS e solicitará à secretaria municipal de saúde o material necessário para 

complementar e garantir a adequada verificação da pressão arterial e glicemia. A 

equipe de enfermagem verificará e informará diariamente a enfermeira sobre as 

condições de uso do material. 

 

Eixo de engajamento público 

 Orientar a comunidade sobre a importância da realização da medida da 

pressão arterial após os 18 anos de idade e do rastreamento para diabetes em 

adultos com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg, também sobre os 

fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão e diabetes por meio da 

divulgação em reuniões quinzenais com a comunidade, entrega de material 

educativo durante as visitas domiciliares (VD) pela equipe de enfermagem e ACS, o 

acolhimento e as consultas realizadas na UBS. 

 Informar a comunidade sobre a existência do Programa de Atenção à 

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da UBS através de reuniões quinzenais com 

a comunidade; cartazes na UBS, comércio, escolas, divulgação na rádio local; 

entrega de material educativo durante as VD, pela equipe de enfermagem e ACS. 

 Esclarecer a comunidade sobre a atenção prioritária aos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes divulgando as informações sobre o tema 

em reuniões com a comunidade e nas VD realizadas pelos ACS. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

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

criteriosa, incluindo uso adequado do aparelho de verificação da pressão e 

realização do teste de glicemia capilar. 

 Capacitar os profissionais da UBS para realização do teste de glicemia 

capilar em adultos, com pressão arterial sustentada maior que 135/80 mmHg 

durante a reunião semanal da equipe, seguindo as orientações do protocolo 

adotado; demonstrando a técnica entre os profissionais participantes da 

capacitação. 
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 Capacitar os ACS para cadastramento dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes: os ACS receberão capacitação semanal para identificar e 

cadastrar utilizando a ficha do HIPERDIA e do SIAB e encaminhar para UBS os 

usuários cadastrados. 

 Capacitar a equipe da UBS no acolhimento da demanda destes usuários: 

durante as reuniões semanais na UBS, realizando exercícios e utilizando técnicas 

que valorizem a importância do acolhimento realizada por qualquer membro da 

equipe.  

 Capacitar os ACS para realizar busca ativa: nas reuniões semanais o 

ACS será capacitado para identificar sinais e sintomas de hipertensão/e ou diabetes, 

devendo encaminhar os identificados para avaliação com a equipe na UBS em dia 

determinado. 

 

Objetivo 2: Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e/ou 

diabetes ao programa. 

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no 

protocolo mensalmente durante a revisão da ficha espelho e do prontuário. Serão 

identificados e registrados em planilha os faltosos para serem buscados pelo ACS e 

encaminhados para UBS conforme organização da agenda. A enfermeira junto com 

o pessoal da recepção da UBS organizará mensalmente a agenda para acolher os 

usuários faltosos provenientes das buscas domiciliares. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

 Organizar visitas domiciliares para buscar os faltosos: mensalmente 

durante a reunião com a equipe serão repassadas aos ACS as informações de 

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes faltosos para que seja realizada a 

busca ativa e o encaminhamento para UBS. Para os faltosos que não puderem 

comparecer a UBS, serão agendadas VD para o médico e equipe de enfermagem. 

 Organizar agendas para acolher os usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes provenientes das buscas ativas: disponibilizar e garantir agendamento, 

uma vez por semana, durante um turno de trabalho para receber e acolher os 

usuários faltosos, encaminhados pelo ACS durante a VD. 
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Eixo de engajamento público 

 Informar a comunidade durante as VD pelo ACS e durante as reuniões 

quinzenais com a comunidade a importância das consultas periódicas para os 

usuários com o objetivo de identificar, prevenir e controlar a hipertensão e a 

diabetes. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

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

diabetes quanto à realização das consultas e sua periodicidade durante as reuniões 

semanais da equipe.  

 

Objetivo 3: Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes realizado na unidade. 

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar realização de exame clínico apropriado e exames 

complementares para os usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

acompanhados na UBS: será realizado mensalmente pela equipe de enfermagem e 

médico através da avaliação das fichas espelho e dos prontuários. 

 Monitorar o acesso aos medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA 

mensalmente através de levantamentos nas planilhas de entrega de medicações e 

por abordagens durante as visitas domiciliares realizadas pela equipe de 

enfermagem ou pelos ACS. 

 Monitorar o atendimento dos usuários encaminhados para serviços 

especializados: usuários encaminhados terão registros em um livro na UBS e os 

ACS farão o acompanhamento e o registro da data do atendimento durante a visita 

domiciliar. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

 Organizar a capacitação dos profissionais de acordo com os protocolos e 

definir atribuições de cada membro da equipe: através das reuniões com a equipe 

para estudos e atualizações, uma vez por mês, será possível programar a 

capacitação. 
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 Dispor de versão atualizada do protocolo impressa na UBS por meio da 

solicitação de cópias à Secretaria Municipal de Saúde. 

 Estabelecer um dia por semana para atualização dos profissionais: 

acontecerá toda segunda-feira na UBS e a enfermeira será a responsável. 

 Garantir a solicitação dos exames complementares através do registro e 

da avaliação periódica dos usuários que necessitarem de exames complementares, 

segundo o Protocolo. 

 Garantir com o Gestor Municipal agilidade para a realização dos exames 

complementares definidos no protocolo.  Será realizada reunião com Gestor 

Municipal explicando a prioridade exigida pelo Protocolo de Atendimento em questão 

e a garantia de agenda mensal para estes usuários.                     

 Estabelecer sistemas de alerta dos exames complementares 

preconizados: a equipe da UBS avalia os prontuários para prever a necessidade e a 

estimativa de exames complementares a serem realizados mensalmente pelos 

usuários e apresenta para o gestor municipal. 

 Realizar controle de estoque (incluindo validade) e o registro das 

necessidades de medicamentos para usuários portadores de hipertensão e/ou 

diabetes através de planilhas de controle de entrega diários, será realizado pelo 

técnico de enfermagem. 

 Demandar junto aos Gestores Municipais parcerias institucionais para 

ampliar a oferta de consultas com especialistas e garantir junto aos gestores as 

consultas com especialistas para usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

com necessidade do atendimento: através de reunião com Gestor Municipal 

explicando a prioridade exigida pelo Protocolo e definindo os serviços especializados 

para encaminhamentos, como endocrinologia e cardiologia.             

 

Eixo de engajamento público 

 Compartilhar com os usuários as condutas esperadas em cada consulta 

para que possam exercer o controle social; orientar os usuários e a comunidade 

quanto aos riscos de doenças cardiovasculares e neurológicas decorrentes destas 

doenças; orientar também sobre a importância de realizar exame clínico adequado e 

exames complementares de acordo com a periodicidade recomendada; oferecer 

orientações quanto ao direito dos usuários de ter acesso aos medicamentos da 
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Farmácia Popular/HIPERDIA e possíveis alternativas para obter este acesso; 

orientar sobre o adequado controle destas doenças e sobre os fluxos de acesso ao 

atendimento especializado; estimular o retorno do usuário para a UBS após o 

atendimento especializado. Estas ações acontecerão durante as reuniões 

quinzenais realizadas pela equipe de enfermagem e ACS com a comunidade e 

também durante as VD, consultas médicas e de enfermagem e outras oportunidades 

de contato com a comunidade. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

 Capacitar os profissionais para o diagnóstico e manejo dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes de acordo com o protocolo adotado pela 

UBS; capacitar para o registro adequado dos atendimentos em todas as consultas; 

capacitar equipe para orientar os usuários sobre as alternativas para obter acesso a 

medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA; treinar os ACS para a orientação 

quanto à realização dos exames complementares e sua periodicidade. Todas as 

ações acontecerão através da capacitação da equipe baseada no Protocolo durante 

as reuniões semanais realizadas com a equipe da UBS. 

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar mensalmente a qualidade dos registros dos usuários portadores 

de hipertensão e/ou diabetes durante as avaliações das fichas espelho e 

prontuários, nas reuniões com a equipe para estudos e atualizações de protocolos 

adotados. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

 Manter as informações do SIAB atualizadas; implantar planilha/registro 

específico de acompanhamento; pactuar com a equipe o registro das informações; 

definir o responsável pelo monitoramento dos 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 exame complementar, a não 

realização de estratificação de risco e a não avaliação de comprometimento de 

órgãos alvo. A definição de responsabilidades e registros acontecerá na primeira 

reunião da equipe, no primeiro mês de intervenção. As ações descritas serão 
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realizadas pela equipe de enfermagem, pelo médico e pelos ACS, sendo 

prioritariamente de responsabilidade da equipe de enfermagem e ACS. 

 

Eixo de engajamento público 

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

manutenção de registros de saúde e do acesso à segunda via quando necessário. O 

esclarecimento será ofertado durante as reuniões quinzenais pela equipe da UBS. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

 Treinar as equipes de enfermagem e os ACS quanto ao preenchimento 

de todos os registros. Os profissionais serão treinados durante as reuniões semanais 

realizadas com a equipe. 

 

Objetivo 5: Mapear usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes com 

risco para doença cardiovascular. 

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar o número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

com realização de pelo menos uma verificação da estratificação de risco e avaliação 

de órgãos-alvo por ano através da consulta aos prontuários, planilhas e ficha 

espelho. Essa consulta será realizada mensalmente pela equipe de enfermagem. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

 Priorizar e organizar a agenda para o atendimento da demanda de 

usuários de alto risco. Através da organização mensal da agenda pela equipe da 

UBS, será garantido o atendimento prioritário para usuários considerados de alto 

risco. 

 

Eixo de engajamento público 

 Orientar usuários e a comunidade sobre a importância do 

acompanhamento regular e quanto ao seu nível de risco e a importância do 

acompanhamento regular das lesões de órgão-alvo; esclarecer quanto à importância 

do adequado controle dos fatores de risco modificáveis (alimentação, por exemplo) e 

quanto à importância do adequado controle de fatores de risco; mobilizar a 
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comunidade para demandar junto aos gestores municipais a garantia da 

disponibilização de recursos para a avaliação de comprometimento de órgãos-alvo. 

As ações serão efetuadas na ocasião das visitas domiciliares e reuniões quinzenais 

realizadas pela equipe de enfermagem, médico e ACS. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

 Capacitar a equipe para realizar estratificação de risco segundo o escore 

de Framingham e avaliação de lesões em órgãos-alvo e quanto a estratégias para o 

controle de fatores de risco modificáveis; sensibilizar a equipe em relação à 

importância dos registros atualizados dos atendimentos e do acompanhamento dos 

usuários considerados de alto risco. Estas capacitações ocorrerão durante os 

momentos de estudo do Protocolo adotado pela UBS, realizados semanalmente pelo 

médico e enfermeira com a equipe. 

 

Objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes. 

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar a realização de orientação nutricional, sobre prática de atividade 

física e os riscos do tabagismo. As orientações serão oferecidas em palestras, 

durante as abordagens individuais e serão monitoradas por meio dos registros em 

prontuários e planilhas. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

 Organizar práticas coletivas sobre alimentação saudável, prática de 

exercícios físicos e controle do tabagismo, visando a participação de equipes 

interdisciplinares e aproveitando todas as oportunidades de contato com a 

comunidade. 

 

Eixo de engajamento público 

 Buscar parcerias junto à comunidade reforçando as ações de saúde com 

profissionais afins. 

 Orientar usuários e familiares sobre a importância da alimentação 

saudável e prática de atividades físicas como caminhada diária, fatores de risco para 
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o desenvolvimento de doenças e riscos do tabagismo: por meio de reuniões que 

serão realizadas uma vez por mês pela equipe de enfermagem, o médico e os ACS, 

na escola e em outros espaços comunitários, priorizando os ciclos de vida. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

 Capacitar a equipe da UBS para orientar sobre práticas de alimentação 

saudável, prática de atividades físicas e riscos do tabagismo; capacitar a equipe da 

UBS sobre metodologias de educação em saúde e apoio educativo quanto aos 

cuidados com a saúde: nas reuniões semanais, cada membro da equipe se 

responsabilizará por abordar e/ou convidar outros profissionais para falar dos 

assuntos ou temas afins. 

 

Objetivo 7: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 

nas famílias dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Eixo de monitoramento e avaliação 

 Monitorar a cobertura vacinal, a situação da prevenção dos cânceres de 

colo uterino e mama, o atendimento às crianças e aos idosos, a prática de atividades 

físicas, os hábitos alimentares e a situação de risco e vulnerabilidade das famílias 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes cadastrados. O levantamento 

de dados será realizado semanalmente através das VD dos ACS e mensalmente 

pelos registros no SIAB. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

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

as de risco e vulnerabilidade: será realizado mensalmente através de reuniões da 

equipe para montar um plano de assistência à família. 

 Através de reuniões da equipe da UBS com o gestor municipal e/ou nas 

reuniões do conselho municipal de saúde vamos demandar a articulação de 

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

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

trabalho em equipe. 

 

Eixo de engajamento público 
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 Divulgar as potencialidades das ações trans e interdisciplinares no 

cuidado à saúde; incentivar a importância do autocuidado; promover a participação 

de membros da comunidade na organização, planejamento, monitoramento, 

avaliação e gestão das ações de saúde para os usuários portadores de hipertensão 

e/ou diabetes e suas famílias, especialmente famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade; divulgar na comunidade os benefícios da adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, prática de atividades físicas e cessação do tabagismo: por 

meio de abordagens individuais e coletivas realizadas pela equipe de enfermagem, 

pelo médico e pelos ACS durante os encontros com a comunidade. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

Capacitar a equipe para: atividades de gestão em saúde e fortalecimento do 

controle social, trabalho multidisciplinar, Calendário Básico de Vacinação, prevenção 

do câncer do colo uterino e de mama, diabetes e/ou hipertensão e suas 

consequências, metodologias de educação em saúde, promoção de hábitos 

alimentares saudáveis e prática de atividade física regular, identificação de usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes e famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade; estabelecer critérios de avaliação de risco e vulnerabilidade. 

Durante as reuniões semanais com a equipe cada profissional ficará responsável por 

abordar e/ou convidar alguém para participar e discutir um tema durante os 

encontros. 

 
2.3.2 Indicadores 

Os indicadores que serão utilizados para a avaliação e o monitoramento das 

metas estão descritos a seguir. 

 

Meta 1:  Cadastrar no HIPERDIA 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes residentes na área de abrangência da UBS. 

Indicador 1: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

residentes na área de abrangência da UBS e cadastrados no HIPERDIA. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

residentes na área de abrangência da UBS e cadastrados no HIPERDIA. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

residentes na área de abrangência da UBS. 
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          Meta 2:  Buscar 100% dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

faltosos às consultas conforme periodicidade recomendada. 

 Indicador 2: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

faltosos às consultas e que receberam busca ativa. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

faltosos às consultas e que receberam busca ativa. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

faltosos às consultas. 

 

Meta 3: Realizar exame clínico apropriado em 100% dos usuários portadores 

de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 3: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que realizaram exame clínico. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

realizaram exame clínico. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes   

cadastrados na UBS.  

 

Meta 4: Realizar solicitação de exames complementares periódicos em 100% 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 4: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que tiveram os exames periódicos solicitados. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

tiveram os exames periódicos solicitados. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 5. Garantir o tratamento medicamentoso para 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes com prescrição de medicamentos da 

Farmácia Popular/HIPERDIA. 

Indicador 5: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

com acesso ao tratamento medicamentoso prescrito. 
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Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

com acesso ao tratamento medicamentoso prescrito. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

cadastrados na UBS.  

 

Meta 6: Garantir a consulta especializada para 100% dos usuários portadores 

de hipertensão e/ou diabetes que apresentarem esta necessidade. 

Indicador 6: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que realizaram consulta especializada. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

realizaram consulta especializada. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

cadastrados e que necessitaram de consulta especializada. 

 

Meta 7: Manter registros atualizados de 100% dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes acompanhados na UBS. 

Indicador 7: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

com registro atualizado. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

com registro atualizado. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS. 

 

Meta 8: Realizar estratificação de risco cardiovascular em 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes acompanhados na UBS. 

Indicador 8: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que realizaram estratificação de risco cardiovascular. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

realizaram estratificação de risco cardiovascular. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 9: Avaliar o comprometimento de órgãos alvo em 100% dos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes considerados de alto risco. 
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Indicador 9: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que realizaram avaliação do comprometimento de órgãos alvo. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

realizaram avaliação do comprometimento de órgãos alvo. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

considerados de alto risco e cadastrados na UBS.  

 

Meta 10: Garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável a 100% 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 10: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que receberam orientação nutricional. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

receberam orientação nutricional. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 11: Garantir orientação em relação à prática de atividade física regular a 

100% dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 11: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que receberam orientação em relação à prática de atividade física regular. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

receberam orientação em relação à prática de atividade física regular. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 12: Garantir orientação nutricional sobre os riscos do tabagismo a 100% 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 12: Proporção de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

que receberam orientação sobre os riscos do tabagismo. 

Numerador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes que 

receberam orientação sobre os riscos do tabagismo. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  
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Meta 13: Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes a cobertura vacinal de todos os indivíduos de sua família.    

Indicador 13: Proporção de famílias investigadas sobre situação vacinal de 

seus membros. 

           Numerador: Número de famílias investigadas sobre situação vacinal de seus 

membros. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 14: Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes a situação da prevenção do câncer de colo uterino e 

câncer de mama de todas as mulheres de sua família.   

Indicador 14: Proporção de famílias investigadas sobre a situação da 

prevenção do câncer de colo uterino e câncer de mama de todas as mulheres de 

sua família. 

Numerador: Número de famílias investigadas sobre a situação da prevenção 

do câncer de colo uterino e câncer de mama de todas as mulheres de sua família. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 15: Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes a situação do atendimento de puericultura das crianças de 

sua família.   

Indicador 15: Proporção de famílias investigadas sobre o atendimento de 

puericultura. 

Numerador: Número de famílias investigadas sobre o atendimento de 

puericultura. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 16: Investigar em 100% das famílias dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes a situação do atendimento programático aos idosos de 

sua família. 
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Indicador 16: Proporção de famílias investigadas sobre atendimento 

programático aos idosos da família. 

Numerador: Número de famílias investigadas sobre atendimento programático 

aos idosos da família. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 17: Investigar os hábitos alimentares em 100% das famílias dos 

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes.   

Indicador 17: Proporção de famílias que tiveram seus hábitos alimentares 

investigados. 

Numerador: Número de famílias que tiveram seus hábitos alimentares 

investigados. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 18: Investigar a prática de atividade física regular em 100% das famílias 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 18: Proporção de famílias que tiveram a prática regular de 

atividade física investigada. 

Numerador: Número de famílias que tiveram a prática regular de atividade 

física investigada. 

Denominador: número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS.  

 

Meta 19: Avaliar a situação de risco e vulnerabilidade em 100% das famílias 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Indicador 19: Proporção de famílias que tiveram a situação de risco e 

vulnerabilidade investigada. 

Numerador: Número de famílias que tiveram a situação de risco e 

vulnerabilidade investigada. 

Denominador: Número de usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes  

cadastrados na UBS. 
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2.3.3 Logística 

Para balizar as ações serão utilizados os seguintes protocolos do Ministério 

da Saúde: Cadernos de Atenção Básica números 15 (Hipertensão arterial sistêmica 

para o SUS) e 16 (Diabetes Mellitus), 2006. 

Os registros serão realizados nos prontuários da UBS, na ficha B do SIAB 

(Anexo A/B) e na ficha de acompanhamento do HIPERDIA – lembrando que a sigla 

“HIPERDIA” neste trabalho se refere ao programa de cadastramento e 

acompanhamento de hipertensos e diabéticos. O cadastro do HIPERDIA ocorre por 

meio formulário de cadastro do programa em duas vias (Anexo C) e o 

acompanhamento dos usuários ocorre através da ficha de acompanhamento (Anexo 

D). O monitoramento de ações será realizado a partir dos dados dos prontuários da 

UBS e das informações que serão atualizadas nas fichas de acompanhamento e na 

ficha B do SIAB. 

Estima-se alcançar 100% de cadastro de usuários residentes diagnosticados 

com hipertensão e/ou diabetes. Será realizado contato com a coordenadora do 

HIPERDIA – lembrando que HIPERDIA neste trabalho se refere ao programa de 

cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos – para que as 

equipes recebam a ficha de acompanhamento em duas vias (uma via para servir de 

ficha espelho na UBS e outra para a coordenação municipal do HIPERDIA). 

Para o acompanhamento mensal das ações será utilizada a Planilha de 

coleta de dados oferecida pelo curso (Anexo D). Semanalmente serão analisados 

pela enfermeira e pelo técnico de enfermagem os registros da ficha espelho, da 

ficha B do SIAB e dos prontuários de atendimentos dos pacientes cadastrados e 

acontecerá a identificação os faltosos. Com estes levantamentos os ACS realizarão 

a busca ativa de todos faltosos. Ao final de cada mês as informações coletadas 

destas fichas serão consolidadas na planilha eletrônica. 

Os materiais necessários para a intervenção como: cópias dos Protocolos, 

fichas, formulários, balança, estetoscópio, esfigmomanômetro, fita métrica, 

glicosímetro e medicações, serão providenciados junto ao gestor municipal. 

Para iniciar, será necessário que desde a primeira semana de intervenção 

toda equipe seja capacitada. Nesta capacitação serão distribuídas cópias dos 

protocolos, organizando e definindo as funções de cada membro da equipe 

estabelecendo como será o acolhimento e a priorização para atenção ao público-

alvo, bem como o agendamento das consultas no serviço. 
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A equipe será capacitada para implantar, implementar e realizar assistência 

ao público-alvo de acordo com os protocolos escolhidos. Os profissionais da equipe 

terão suas atribuições e funções definidas para a assistência aos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes. A equipe participará semanalmente de 

educação permanente na UBS, onde serão discutidos os protocolos de 

atendimentos, assistência e fluxogramas. Toda equipe da UBS será responsável por 

capacitar trabalhadores da UBS. Durante a capacitação será enfatizada a 

importância dos registros específicos dos atendimentos no programa, a atualização 

dos dados de todas as fichas (cadastral e acompanhamento) dos usuários 

cadastrados no HIPERDIA. 

Os ACS serão capacitados para: informar a comunidade sobre os fatores de 

riscos para hipertensão e diabetes, reforçando a orientação das medidas de 

prevenção; identificar e encaminhar usuários potencialmente portadores de 

hipertensão e/ou diabetes à consulta de enfermagem; incentivar o comparecimento 

dos usuários às consultas agendadas; incentivar o uso correto de medicamentos, os 

hábitos alimentares saudáveis, a prática de atividades físicas, o controle de peso e 

a cessação do tabagismo; busca ativa de faltosos. 

O técnico de enfermagem será capacitado de acordo com os protocolos para: 

verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura, circunferência abdominal; 

orientar a comunidade sobre a importância das mudanças nos hábitos de vida, 

fatores de riscos; agendar consultas e retornos médicos e de enfermagem para os 

casos indicados; realizar as anotações nas fichas de registro; cuidar dos 

equipamentos; orientar os usuários quanto à realização dos exames 

complementares; controlar mensalmente os estoques de medicamentos e solicitar 

reposição; orientar os usuários quanto monitorização da glicemia capilar e técnica 

de aplicação de insulina; fornecer medicamentos para o tratamento. 

O enfermeiro junto com a equipe será capacitado conforme protocolo para: 

capacitar os auxiliares de enfermagem, os ACS e supervisionar de forma 

permanente suas atividades; realizar consulta de enfermagem; desenvolver 

atividades educativas de promoção de saúde; estabelecer junto à equipe estratégias 

de adesão ao tratamento; encaminhar para consultas médicas os usuários 

considerados de riscos e resistentes ao tratamento; encaminhar para consultas 

trimestrais com o médico os usuários portadores de lesões em órgãos alvo ou com 

comorbidades; encaminhar para consultas semestrais com o médico os usuários 
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com níveis pressóricos e/ou glicêmicos controlados; acrescentar na consulta de 

enfermagem o exame dos membros inferiores para identificação do pé em risco; 

realizar exames de glicemia capilar em usuários diabéticos em cada consulta. 

O médico será capacitado de acordo com protocolo para: realizar consulta 

para confirmação diagnóstica, avaliação dos fatores de risco, identificação de 

possíveis lesões em órgãos alvo e comorbidades, visando à estratificação do 

portador de hipertensão e/ou diabetes; solicitar exames complementares; 

prescrever tratamento não medicamentoso; tomar decisão terapêutica, definindo 

tratamento medicamentoso; programar junto à equipe estratégias para a educação 

do usuário; encaminhar junto às unidades de referência secundária e terciária as 

pessoas que apresentam hipertensão grave e refratária ao tratamento, com lesões 

importantes em órgãos alvo, com suspeita de causas secundárias e aqueles que se 

encontra em estado de urgência e emergência; encaminhar à unidade de referência 

secundária os usuários diabéticos com complicações crônicas e os com dificuldade 

de controle metabólico, os casos de diabetes gestacionais, e os que necessitam de 

consultas especializadas. 

Os usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes serão acompanhados 

regularmente pela agenda programática e serão acolhidos pela equipe da UBS e, 

quando necessário, serão agendadas consultas para enfermeira ou para o médico.       

A busca ativa de faltosos será realizada semanalmente pelo ACS. 

O agendamento das consultas regulares aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes acontecerá na última semana do mês, no período da 

tarde, para o mês todo, sendo que cada usuário deverá passar por duas consultas 

no ano, serão disponibilizados três dias da semana para seis atendimentos/dia, 

sendo reservado destes, dois para os casos novos ou de riscos. No total serão 18 

atendimentos semanais e sempre no período da manhã. Totalizando 72 

atendimentos ao mês e 864 anual. 

Os exames complementares serão agendados diretamente nos laboratórios 

específicos pelo próprio usuário. As consultas especializadas com cardiologistas 

serão agendadas na própria UBS pelo técnico de enfermagem e comunicadas por 

telefone à Policlínica Municipal onde ocorrerão os atendimentos. Quando é 

necessário encaminhamento para especialistas o médico utiliza um impresso 

específico e o usuário é encaminhado para o Centro de Marcação de Consultas. Em 
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caso de internação o médico da UBS encaminha diretamente para o Hospital Escola 

ou para Santa Casa do município de Itajubá.  

As ações de promoção à saúde ocorrerão em todos os momentos de 

assistência aos usuários e nas reuniões de grupos que acontecem de 15 em 15 dias 

na UBS. Para esclarecer a comunidade sobre a importância do acompanhamento 

regular destes usuários pela equipe da UBS, serão realizadas reuniões com a 

comunidade. Estas reuniões deverão acontecer a cada 15 dias, em locais de maior 

facilidade para o encontro como igrejas, escolas ou UBS, no horário que melhor se 

adaptar aos participantes. 

 

2.3.4 Cronograma 

Primeiro Mês 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Reunião com a 
equipe para 
apresentar o 
Projeto de 
intervenção.  
- Apresentar e 
discutir os 
protocolos de 
atendimento ao 
hipertenso e 
diabético. 
- Capacitar a 
equipe dentro de 
suas 
competências 
especificas para 
o rastreamento 
de hipertensos e 
diabéticos. 
- Capacitar a 
equipe para 
registro 
adequado dos 
procedimentos 
clínicos. 
- Organizar o 
agendamento 
semanal para 
consultas. 
- Distribuir e 
organizar as 
atividades 

- Revisar no SIAB 
o cadastro dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área da UBS.  
- Divulgar o 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade. 
- Capacitar a 
equipe para 
utilização do 
SIAB como fonte 
de informação. 
- Analisar os 
dados existentes 
no SIAB  
- Discutir como 
está sendo 
realizados os 
acolhimentos. 
- Organizar 
agenda semanal 
para consultas. 
- Capacitar a 
equipe sobre 
calendário vacinal 
para adultos e 
idosos. 
- Verificar e 
organizar o 

- Revisar no SIAB 
o cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Divulgar o 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS. 
- Discutir com a 
equipe o que 
deve ser 
prioridade no 
atendimento aos 
diabéticos. 
- Divulgar na 
comunidade as 
atividades 
propostas pela 
equipe.  
- Convidar os 
usuários 
diabéticos, 

- Revisar os 
prontuários e as 
fichas espelho 
para identificar os 
faltosos. 
- Monitorar as 
anotações nos 
prontuários e 
fichas espelho. 
- Identificar 
hipertensos e 
diabéticos 
agendados, 
faltosos a 
consulta 
programada. 
 - Manter a 
divulgação do 
rastreamento e 
do programa do 
hiperdia junto à 
comunidade. 
- Reunião da 
equipe com os 
diabéticos, a ser 
realizada no 
período da tarde. 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
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propostas. 
- Revisar e 
organizar os 
prontuários e 
fichas espelho 
dos adultos que 
já estão 
cadastrados na 
UBS. 
- Capacitar a 
equipe para 
verificação da 
situação vacinal 
dos hipertensos e 
diabéticos e seus 
familiares. 
- Implantar e 
implementar, o 
uso da ficha 
espelho para 
acompanhamento 
dos hipertensos e 
diabéticos 
- Realizar 
atendimento 
clínico.. 

material 
disponível para 
rastreamento e 
atendimento ao 
hipertenso e 
diabético. 
- Organizar 
materiais 
educativos. 
- Elaborar convite 
para atividades 
educativas; 
 
- Programar as 
visitas 
domiciliares 
realizadas pela 
equipe. 
 
- Agendar carro 
para realização 
da VD. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 
 
 

através. 
 
- Verificar e 
organizar o 
material 
disponível para 
rastreamento e 
atendimento ao 
hipertenso e 
diabético. 
 
- Organizar 
materiais 
educativos. 
 
- Programar as 
atividades 
educativas 
mensais. 
 
- Elaborar convite 
para atividades 
educativas. 
 
- Programar as 
visitas 
domiciliares 
realizadas pela 
equipe. 
 
- Agendar carro 
para realização 
da VD. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
- Capacitar a 
equipe para 
avaliar a situação 
de atendimento 
das crianças e 
idosos das 
famílias dos 
hipertensos e 
diabéticos. 

área 
acompanhados 
na UBS 
- Capacitar a 
equipe para 
estimular a 
prática de 
atividade física 
regular.  
- Prosseguir com 
as atualizações. 
-Reunião de 
equipe para 
avaliar o primeiro 
mês de 
intervenção. 
- Realizar os 
ajustes 
necessários para 
dar continuidade. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 

 

Segundo Mês 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
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-Agendar 
atendimento 
imediato aos 
pacientes 
descompensados. 
 
- Realizar controle 
das consultas 
periódicas ao 
médico e 
enfermeira. 
 
- Monitorar equipe 
no preenchimento 
correto de todos 
registros 
necessários ao 
acompanhamento 
do hipertenso e 
diabéticos na 
UBS. 
 
- Informar aos 
diabéticos e 
hipertensos sobre 
a importância do 
acompanhamento 
regular  junto a 
UBS através de 
todo tipo de 
contato ou seja 
através das 
visitas, reuniões, 
atendimentos. 
 
- Os ACS irão 
fazer busca ativa 
aos diabéticos e 
hipertensos que 
não 
comparecerem as  
consultas 
agendadas. 
 
- Verificar e 
organizar o 
material 
disponível para 
rastreamento e 
atendimento ao 

- Revisar os 
prontuários e as 
fichas espelho 
para identificar os 
faltosos. 
 
- Divulgar o 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade. 
 
 Treinamento da 
equipe para 
orientar os 
diabéticos e 
hipertensos sobre 
a importância do 
acompanhamento 
junto a UBS. 
 
- Monitorar os 
atendimentos dos 
pacientes de alto 
risco. 
- Discutir com a 
equipe como 
estão sendo 
realizados os 
acolhimentos. 
- Organizar 
agenda semanal 
para consultas. 
- Capacitar a 
equipe sobre 
calendário vacinal 
para adultos e 
idosos. 
- Organizar 
materiais 
educativos. 
 
- Programar as 
atividades 
educativas 
mensais. 
 
- Elaborar convite 
para atividades 
educativas. 
 

- Capacitar  a 
equipe para 
estimular a 
prática de 
atividade física 
regular.  
- Revisar no SIAB 
o cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Divulgar o 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS. 
- Discutir com a 
equipe o que 
deve ser 
prioridade no 
atendimento aos 
hipertensos e 
diabéticos. 
- Divulgar na 
comunidade as 
atividades 
propostas pela 
equipe.  
- Convidar os 
usuários 
hipertensos e 
diabéticos, 
através do ACS e 
outras formas 
disponíveis, 
cartazes para 
participação da 
reunião de grupo. 
- Realizar as 
visitas 
domiciliares. 
 

- Revisar os 
prontuários e as 
fichas espelho 
para identificar os 
faltosos. 
- Monitorar as 
anotações nos 
prontuários e 
fichas espelho. 
- Identificar 
hipertensos e 
diabéticos 
agendados, 
faltosos a 
consulta 
programada. 
 - Manter a 
divulgação do 
rastreamento e 
do programa do 
hiperdia junto à 
comunidade. 
- Reunião da 
equipe com os 
hipertensos e 
diabéticos, a ser 
realizada no 
período da tarde. 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS 
- Realizar  a 
prática de 
atividade física 
regular nos 
encontros de 
grupo com os 
diabéticos e 
hipertensos. 
 - Reunião de 
equipe para 
avaliar segundo 
mês de 
intervenção. 
- Realizar os 
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hipertenso e 
diabético. 
 
- Organizar o 
controle de 
estoque  e o  
registro de 
medicamentos. 
 
- Programar as 
atividades 
educativas 
mensais. 
 
- Elaborar convite 
para atividades 
educativas. 
 
- Programar as 
visitas 
domiciliares 
realizadas pela 
equipe. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 

- Realizar  as 
visitas 
domiciliares. 
 
- Agendar carro 
para realização 
da VD. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ajustes 
necessários no 
projeto para dar 
continuidade. 
 
- Verificar e 
organizar o 
material 
disponível  o 
atendimento ao 
hipertenso e 
diabético. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 

 

Terceiro Mês 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Discutir os 
protocolos de 
atendimento ao 
hipertenso e 
diabético. 
- Monitorar a 
equipe sobre 
suas 
competências 
especificas  para 
o rastreamento 
de hipertensos e 
diabéticos. 
-Monitorar a 
equipe para o 
acolhimento. 
- Organizar o 
agendamento 
semanal para 
consultas. 

- Revisar no SIAB 
o cadastro dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área da UBS. 
- Organizar 
agenda para 
atendimento da 
demanda de alto 
risco.  
- Divulgar o 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade. 
- Capacitar a 
equipe para 
realização dos 
grupos de 
orientação. 

 - Revisar no 
SIAB o 
cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Monitorar a 
melhora da 
qualidade do 
atendimento aos 
pacientes e 
familiares dos 
diabéticos e 
hipertensos.  
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 

Revisar os 
prontuários e as 
fichas espelho 
para identificar os 
faltosos. 
- Monitorar as 
anotações nos 
prontuários e 
fichas espelho. 
- Identificar 
hipertensos e 
diabéticos 
agendados, 
faltosos a 
consulta 
programada. 
 - Manter a 
divulgação do 
rastreamento e 
do programa do 
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- Distribuir e as 
atividades 
propostas. 
- Revisar e 
organizar os 
prontuários e 
fichas espelho 
dos adultos que 
já estão 
cadastrados na 
UBS. 
-  Verificar a 
situação vacinal 
dos hipertensos e 
diabéticos e seus 
familiares, 
durante as visitas 
e reuniões e nos 
atendimentos na 
UBS. 
- Verificar e 
Implementar o 
uso da ficha 
espelho para 
acompanhamento 
dos hipertensos e 
diabéticos. 
 
- Programar as 
atividades 
educativas 
mensais. 
 
- Elaborar e 
atualizar os 
convites para as 
atividades 
educativas. 
 
- Programar as 
visitas 
domiciliares. 
 
- Agendar carro 
para realização 
da VD; 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 

- Analisar os 
dados existentes 
sobre os exames 
complementares.  
- Discutir como 
está sendo 
realizados os 
acolhimentos. 
Monitorar o 
cumprimento da 
agenda semanal 
referentes às 
consultas. 
- Monitorar a 
equipe sobre a 
verificação do 
calendário vacinal 
para adultos e 
idosos. 
- Convidar os 
usuários 
diabéticos, 
através do ACS e 
outras formas 
disponíveis, 
cartazes para 
participação da 
reunião de grupo. 
- Organizar 
materiais 
educativos. 
- Realizar as 
atividades 
educativas 
mensais. 
 
- Realizar as 
visitas 
domiciliares. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 

área 
acompanhados 
na UBS. 
- Realizar reunião 
de grupo com os 
pacientes 
diabéticos e 
hipertensos 
abordando sobre 
importância da 
alimentação 
saudável. 
- Verificar junto à 
comunidade as 
melhorias quanto 
ao atendimento 
proposto pela 
equipe. 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiperdia junto à 
comunidade. 
- Avaliar a 
reunião .com o 
grupo de 
hipertensos  e 
diabéticos, com a 
equipe de saúde. 
- Verificar se as 
consultas 
especializadas 
foram garantidas. 
- Monitorar se há 
prática de 
atividade física 
regular. 
- Realizar os 
ajustes 
necessários junto 
à equipe de 
saúde, deste 
terceiro mês do 
projeto para  dar 
continuidade. 
 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
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Quarto Mês 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

- Revisar no 
SIAB o 
cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Monitorar a 
investigação da 
situação de 
atendimento dos 
adultos das 
famílias dos 
hipertensos e 
diabéticos. 
-Capacitar os 
ACS  para que 
durante as visitas 
domiciliares às 
famílias de risco 
e vulnerabilidade 
as orientações 
quanto aos 
cuidados com os 
hipertensos e 
diabéticos sejam 
priorizadas. 
- Capacitar  
equipe para as 
atividades de 
gestão em 
saúde. 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS. 
- Discutir com a 
equipe o que 
deve ser 
prioridade no 
atendimento aos 
hipertensos e 
diabéticos. 

 - Revisar no 
SIAB o 
cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Monitorar o 
cumprimento da 
periodicidade das 
consultas e dos 
exames 
complementares. 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS. 
- Discutir com a 
equipe o que 
deve ser 
prioridade no 
atendimento aos 
hipertensos e 
diabéticos. 
- Divulgar na 
comunidade as 
atividades 
propostas pela 
equipe.  
- Realizar visitas 
domiciliares. 
- Realizar reunião 
com grupo de 
diabetes e 
hipertensos. 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 

 - Revisar no 
SIAB o 
cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Monitorar a 
divulgação do 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS. 
- A equipe de 
saúde durante as 
reuniões de grupo 
orientará quanto 
a importância da 
prática de 
atividade física 
regular.  
- Convidar os 
usuários 
diabéticos, 
através do ACS e 
outras formas 
disponíveis, 
cartazes para 
participação da 
reunião de grupo 
que acontecerá 
sempre na 
quarta-feira de 
toda terceira 
semana do mês 
para 
conscientização 
das 
vulnerabilidades 
da comunidade. 

- Revisar no SIAB 
o cadastramento 
dos diabéticos e 
hipertensos 
residentes na 
área da UBS. 
- Divulgar o 
rastreamento e o 
programa junto à 
comunidade. 
- Manter busca 
ativa dos 
hipertensos e 
diabéticos 
residentes na 
área 
acompanhados 
na UBS. 
- Discutir com a 
equipe o que 
deve ser 
prioridade no 
atendimento aos 
diabéticos. 
- Divulgar na 
comunidade as 
atividades 
propostas pela 
equipe.  
- Realizar 
atendimento 
clínico. 
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- Divulgar na 
comunidade as 
atividades 
propostas pela 
equipe.  
- Convidar os 
usuários 
diabéticos, 
através do ACS 
e outras formas 
disponíveis, 
cartazes para 
participação da 
reunião de grupo 
sobre as 
vulnerabilidades 
da comunidade. 
- Realizar 
atendimento 
clínico. 

- Realizar 
atendimento 
clínico. 
 
 
 
 

 

3 Relatório da Intervenção 

 
3.1 Ações propostas e desenvolvidas 

 

A maioria das ações previstas no projeto foi realizada integralmente durante 

as 16 semanas em que ocorreu a intervenção. O detalhamento das ações será 

descrito por eixo, examinando as facilidades e dificuldades encontradas durante a 

intervenção. 

 

Eixo de monitoramento e avaliação 

O monitoramento dos atendimentos e dos registros ocorreu através da 

investigação dos prontuários e fichas espelho dos usuários que foram cadastrados 

no HIPERDIA e realizaram as consultas médicas conforme preconizado pelos 

Protocolos. 

O monitoramento em relação à verificação da estratificação de risco 

cardiovascular e avaliação de órgãos-alvo foram realizados pelo médico durante as 

consultas. Verifiquei neste atendimento a compreensão da equipe quanto à estrutura 

de funcionamento do programa e fiquei feliz com a adesão deste procedimento aos 

atendimentos, pois antes ocorriam sem sistematização. 
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Mensalmente durante a revisão da ficha espelho e do prontuário foram 

identificados os faltosos para serem buscados pelo ACS. A enfermeira junto com o 

pessoal da recepção da UBS organizou a agenda para acolher aos usuários faltosos 

provenientes das buscas domiciliares. Para os faltosos que não puderam 

comparecer na unidade, foram agendadas visitas domiciliares para o médico e para 

a enfermagem. Esta ação foi parcialmente executada, uma vez que os registros não 

foram coletados na planilha de forma adequada. 

Foi realizado monitoramento da realização de exame clínico apropriado e 

exames complementares mensalmente pela equipe de enfermagem e médico 

através da avaliação das fichas espelho e dos prontuários. Além disso, através de 

levantamentos nas planilhas de entrega de medicações e por abordagens durante 

as visitas domiciliares realizadas pela equipe de enfermagem ou pelos ACS foi 

possível monitorar o acesso aos medicamentos da Farmácia Popular/ HIPERDIA. As 

ACS diante de alguns usuários com dificuldade de entendimento confeccionaram 

cartelas de controle de horários das medicações e entregam em casa, tendo o 

cuidado de explicar como se toma cada medicação. 

Usuários encaminhados tiveram seus registros em um livro na UBS e os ACS 

fizeram o acompanhamento dos usuários encaminhados para serviços 

especializados. Esta ação também apresentou falha no registro em planilha, por este 

motivo, não temos informações precisas sobre a quantidade de usuários 

encaminhados e atendidos nas especialidades durante a intervenção. 

As orientações nutricionais, sobre atividade física e riscos do tabagismo foram 

oferecidas em palestras, durante as abordagens individuais, e foram monitoradas 

por meio dos registros em prontuários e planilhas. 

 

Eixo de organização e gestão do serviço 

Logo que foi definido na primeira semana de intervenção que as mudanças 

com relação ao atendimento aos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes 

aconteceriam, os cadastrados iniciaram. O conhecimento de quem eram os usuários 

de suas microáreas os ACS já tinham. Muitos cadastros já tinham sido realizados 

pelo médico da UBS. As consultas médicas e de enfermagem foram definidas na 

agenda de atendimento mensal. O cadastro iniciado, pelo médico, facilitou muito 

meu trabalho, pois ele ao perceber o atendimento do HIPERDIA na UBS, por 
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iniciativa própria fez vários cadastramentos, mas que precisaram ser revisados 

posteriormente.  

Assim que o usuário era identificado como portador de hipertensão e/ou 

diabetes era realizado um agendamento para cadastramento dele com a enfermeira 

ou com o médico. Como facilidade encontrada, na primeira semana de intervenção, 

a enfermeira e a nova técnica de enfermagem, já iniciaram os cadastros dos 

usuários, demonstrando mais experientes, dinâmicas, isso deu um impulso e novo 

rumo ao projeto proposto. No fechamento do mês a equipe realizava a atualização 

dos sistemas de informação. 

Não existia a ficha de acompanhamento dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes na Unidade e a enfermeira desconhecia este material, 

então, foram realizadas cópias e a enfermeira foi orientada sobre seu preenchimento 

e entrega de uma cópia à Coordenação do HIPERDIA. Para minha surpresa a 

Coordenação do Programa também desconhecia, mas no final do 1º mês de 

intervenção as fichas chegaram para fazer parte da rotina de atendimento na UBS 

Piedade, como também de todas outras UBS do município. 

Devido ao enfoque maior dado aos usuários portadores de hipertensão e/ou 

diabetes e as capacitações, o acolhimento já melhorou e terá continuidade pela 

equipe. Através da organização mensal da agenda pela equipe da UBS, está sendo 

garantido o atendimento prioritário para usuários considerados de alto risco. 

As reuniões para atualização dos profissionais não tinham dias definidos e 

através da necessidade de reorganização dos trabalhos ficou definido para toda 

quinta-feira no período da tarde. 

A equipe utiliza na UBS uma fita adesiva colorida conforme a classificação de 

risco, aderida no canto direito de cada prontuário familiar. Durante o período de 

intervenção, a equipe confeccionou o mapa inteligente da área de abrangência da 

UBS, sendo que o médico foi o desenhista e as ACS coloriram, onde foram 

aplicadas agulhas coloridas na identificação das residências, de acordo com a 

classificação. 

Logo no início, para divulgação do programa, foram confeccionados panfletos 

com orientações sobre hipertensão e diabetes que distribuídos à comunidade. Para 

reorganização do serviço e atendimento qualificado a estes usuários, foi necessário 

organizar a agenda mensal de atendimento com dias específicos de consultas e de 
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visita domiciliar. A maior dificuldade encontrada foi a troca dos componentes da 

equipe e eu não fazer parte da equipe de atendimento na UBS. 

Duas cópias dos Protocolos de atendimento aos hipertensos e diabéticos 

preconizados pelo Ministério da Saúde foram disponibilizadas para a equipe, 

também foram apresentadas as fichas específicas do HIPERDIA. A enfermeira da 

UBS verificava o material disponível na UBS e solicita à secretaria municipal de 

saúde o material necessário para complementar e garantir o atendimento. Todo 

material fica disponível na UBS e a solicitação de reposição foi realizada por 

bimestre. A equipe de enfermagem verificava e informava para a enfermeira sobre 

as condições de uso do material e as agentes de saúde confeccionaram uma fita 

métrica de material nas cores azul e rosa para transporte, achei ótima a iniciativa. 

A enfermeira da unidade reorganizou o atendimento da farmácia, com 

registros de entrega e controle da medicação através de planilha, ficando como 

responsável a técnica de enfermagem. Mesmo ocorrendo falta de medicação, a UBS 

teve condições de suprir a necessidade dos usuários, isso foi excelente. 

Em relação às ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas 

famílias dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes, durante a 

intervenção foi promovido o trabalho em equipe para o cuidado das famílias, 

priorizando as de risco e vulnerabilidade, porém, sem a investigação detalhada da 

condição de saúde de todos os membros. 

Para atividade física está sendo realizada a prática chinesa Lian Gong, no 

município de Itajubá, várias UBS oferecem essa atividade física há muitos anos, não 

tem contraindicação e pode ser uma ótima opção como atividade para idosos e 

pessoas com doenças crônicas. Essa prática é resultado de uma sequência de 

movimentos lentos, utilizando a mistura artes marciais e massagens. O início desta 

atividade ocorreu na oitava semana de intervenção e continua acontecendo duas 

vezes por semana no salão da igreja, ministrado pela técnica de enfermagem, que 

foi capacitada.  

As reuniões de combate ao tabagismo também iniciaram durante a nona 

semana de intervenção, o médico da unidade já era capacitado e a enfermeira 

recebeu capacitação e implantaram o programa como é preconizado pelo Ministério 

da Saúde. As reuniões de orientações de grupo com os usuários foram programadas 

e aconteceram todo mês, sempre com temas específicos sobre hipertensão e 

diabetes, aproveitando as datas e temas do mês, como combate ao fumo, 
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importância da atividade física e outros. Durante as palestras mensais é sempre 

oferecido um lanche aos presentes e a abordagem nutricional acontece. Além disso, 

durante todos os contatos possíveis os temas são abordados. 

 

Eixo de engajamento público 

A orientação em relação aos fatores de risco para desenvolvimento de 

hipertensão e diabetes, à importância da realização da medida da pressão arterial 

após os 18 anos de idade e ao rastreamento para diabetes em adultos com pressão 

arterial sustentada maior que 135/80 mmHg ocorreu através de reuniões com a 

comunidade e durante as visitas domiciliares realizadas pela equipe de enfermagem 

e pelos agentes comunitários de saúde. Esta divulgação foi realizada por toda 

equipe em todas as oportunidades e realizamos entrega de materiais educativos 

para as pessoas. Existe um sistema de transporte semanal da secretaria trazendo 

para UBS o material educativo, além disso, temos a internet que funciona em todas 

as UBS, facilitando a comunicação. 

A divulgação da ação programática aconteceu através de entrega de cartazes 

confeccionado em folha de papel e entregue para a comunidade durante as reuniões 

mensais. A comunidade também foi esclarecida sobre a atenção prioritária aos 

usuários considerados de alto risco e a importância das consultas periódicas para os 

usuários com o objetivo de identificar, prevenir e controlar a hipertensão e a diabetes 

durante as visitas domiciliares dos agentes comunitários e da equipe de 

enfermagem. 

As ações desenvolvidas que garantiram a oferta de orientações quanto à 

nutrição, à prática de atividade física e riscos do tabagismo aconteceram durante os 

cadastramentos, às visitas domiciliares e principalmente nas reuniões de grupo aos 

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

As seguintes ações aconteceram durante as reuniões quinzenais realizadas 

pela equipe de enfermagem e ACS com a comunidade e também durante as VD, 

consultas médicas e de enfermagem e outras oportunidades de contato com a 

comunidade: compartilhar com os usuários as condutas esperadas em cada consulta 

para que possam exercer o controle social; orientar os usuários e a comunidade 

quanto aos riscos de doenças cardiovasculares e neurológicas decorrentes destas 

doenças e a importância de realizar exame clínico adequado e exames 

complementares de acordo com a periodicidade recomendada; oferecer orientações 
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quanto ao direito dos usuários de ter acesso aos medicamentos da Farmácia 

Popular/HIPERDIA e possíveis alternativas para obter este acesso; orientar sobre o 

adequado controle destas doenças e sobre os fluxos de acesso ao atendimento 

especializado; estimular o retorno do usuário para a UBS após o atendimento 

especializado. 

 

Eixo de qualificação da prática clínica 

A equipe da UBS realizou as ações com grande empenho, visto que 

anteriormente o cadastramento não ocorria como preconizado pelos Protocolos do 

Ministério da Saúde. Foram necessárias muitas reuniões e capacitações para a 

reorganização do atendimento. A capacitação da equipe ocorreu através das 

apresentações do Projeto de Intervenção na primeira semana, deixando em 

evidência principalmente os objetivos e as atribuições. 

Durantes as reuniões de equipe os profissionais foram capacitados para 

verificação da pressão arterial de forma criteriosa, para realização do teste de 

glicemia capilar e para identificar e encaminhar para atendimento os usuários com 

suspeita de hipertensão e/ou diabetes. 

A responsabilidade da capacitação foi minha, pois a enfermeira e técnica de 

enfermagem tinham abacado de chegar para compor a equipe, então elas 

desconheciam o meu projeto. Os ACS já conheciam desde o início o projeto e toda 

semana algum tema era discutido, gerando de forma espontânea a capacitação dos 

profissionais, por isso foi bem mais fácil à capacitação das ACS e do médico no 

período de intervenção. Nas semanas seguintes depois da organização da agenda 

de atendimento as atribuições foram sendo definidas. 

A equipe da UBS, durante a 13ª semana de intervenção, passou por uma 

capacitação oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre o Sistema E-SUS, 

que é uma estratégia de reestruturação das informações da Atenção Básica, com a 

apresentação dos novos impressos, que passaram a ser utilizado na unidade para 

melhora das coletas de dados e futuramente ser online. Foi elaborada uma ficha 

específica para que a equipe utilize na avaliação do pé diabético utilizada pela 

equipe. 

 

3.2 Ações propostas e não desenvolvidas 
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Não foi possível garantir a solicitação dos exames complementares e a 

agilidade para a realização destes exames definidos no protocolo, e nem 

estabelecer em sistema de alerta quanto ao atraso na realização de consulta de 

acompanhamento. Quanto ao atraso na realização de exame complementar, a não 

realização de estratificação de risco e a não avaliação de comprometimento de 

órgãos alvo, demandam junto aos Gestores Municipais parcerias institucionais para 

ampliar a oferta. A equipe repassou as dificuldades e as pendências à Diretora da 

Atenção Básica, mas não conseguiu garantir a implantação das ações propostas. 

Os usuários e a comunidade não foram orientados sobre os seus direitos em 

relação à manutenção de registros de saúde e do acesso à segunda via quando 

necessário. E as ações previstas para a família dos usuários não foi executada, 

embora a equipe tenha sido capacitada para detectar e manejar situações de risco e 

vulnerabilidade das famílias. 

 

3.3 Dificuldades na coleta e na sistematização de dados 
 

Uma das dificuldades foi copiar os dados das planilhas de um mês para o 

outro. Outra foi a distorção ocorrida nos gráficos dos indicadores no final do quarto 

mês, resultando num atraso do fechamento das tarefas. Além disso, alguns dados 

não foram coletados adequadamente nas planilhas, por isso não conseguimos 

analisar todos os indicadores previstos no projeto. 

 

3.4 Viabilidade da incorporação da ação à rotina 
 

Muitas ações desenvolvidas durante o período de intervenção foram 

incorporadas à rotina da unidade, sem maiores problemas, outras deveriam também 

ser incorporadas para melhorar o diagnóstico desta comunidade assistida, porém, o 

número reduzido de funcionário que forma a equipe e a inexistência de auxiliar 

administrativo, cirurgião-dentista e outros, tornou impossível a implantação. O 

auxiliar de serviços gerais comparece na unidade somente duas vezes por semana. 

Dentre as ações incorporadas à rotina se destacam: utilização de ficha 

espelho na rotina de todas as UBS do município; sistematização das informações 

em planilhas e demais registros; cadastramento dos usuários no SISHIPERDIA; 
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reuniões de equipe e com a comunidade; e monitoramento e avaliação dos dados de 

atendimento. 

4 Avaliação da Intervenção 

 

4.1 Resultados 
 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura de atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes. 

Meta 1: Cadastrar no HIPERDIA 100% dos usuários residentes na área de 

abrangência da UBS. 

Apesar da meta não ter sido alcançada, considero este indicador com boa 

evolução, uma vez que nunca nesta UBS foi realizada a sistematização das 

informações. 

 

          (a) Usuários portadores de hipertensão 

No primeiro mês foi possível cadastrar 19 (4,9%) dos 385 usuários portadores 

de hipertensão residentes na área de abrangência da UBS Piedade, no segundo 

mês o número de cadastros aumentou para 60 (15,6%), chegando a 95 (24,7%) no 

terceiro mês. Ao final do 4º mês de intervenção foi alcançado o percentual de 31,9%, 

o que corresponde a 123 usuários cadastrados (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão cadastrados no 
HIPERDIA, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

No primeiro mês foi possível cadastrar 16 (12,8%) dos 125 usuários 

portadores de diabetes residentes na área de abrangência da UBS, no segundo mês 

o número de cadastros aumentou para 39 (31,2%), chegando a 61 (48,8%) no 
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terceiro mês. Ao final do 4º mês de intervenção foi alcançado o percentual de 65,6%, 

isto corresponde a 82 usuários cadastrados (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes cadastrados no HIPERDIA, 
2014. 

 

Objetivo 2: Melhorar a adesão dos usuários portadores de hipertensão e/ou 

diabetes ao programa. 

Meta 2: Buscar 100% dos usuários faltosos às consultas conforme 

periodicidade recomendada. 

A informação em relação aos usuários faltosos às consultas não era 

registrado sistematicamente, apenas os agentes de saúde tinham o controle da 

presença ou da ausência dos usuários agendados por eles. A partir da intervenção, 

essa informação passou a fazer parte da rotina, ficando a técnica de enfermagem 

responsável pelo controle dos faltosos e da busca ativa. 

Na planilha de coleta de dados, este indicador contemplou os dados de 

maneira equivocada e isto foi percebido somente ao final da intervenção, portanto, 

os dados coletados apenas demonstram que, durante os quatro meses, 100% dos 

usuários portadores de hipertensão e mais de 97% dos usuários portadores de 

diabetes compareceram às consultas agendadas de acordo com o Protocolo. 

 

Objetivo 3: Melhorar a qualidade do atendimento aos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes realizado na unidade. 

Meta 3: Realizar exame clínico apropriado em 100% dos usuários portadores 

de hipertensão e/ou diabetes, incluindo exame dos pés, com palpação dos pulsos 

tibial posterior e pedioso e medida da sensibilidade a cada 03 meses para 

diabéticos.  
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É relevante considerar que antes da intervenção os atendimentos não 

estavam de acordo com o Protocolo, portanto, nem todos os usuários eram 

examinados adequadamente. Além disso, os registros dos atendimentos eram 

bastante falhos. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 

No primeiro mês este número foi baixo, apenas cinco usuários examinados 

(26,3%), mas já no segundo mês houve um aumento substancial (73,3%), o que 

representa 44 usuários examinados entre 60 cadastrados. Por fim, dentre os 123 

usuários cadastrados, 105 (85,4%) estavam com o exame clínico de acordo com 

Protocolo (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão com o exame clínico em 
dia, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

Apesar de não haver registro de usuários examinados no primeiro mês, no 

segundo mês foi possível alcançar um índice relevante de pessoas examinadas, 22 

entre 39 cadastradas (56,4%). Ao final do 4º mês de intervenção, 64 dos 82 usuários 

cadastrados estavam com exame clínico em dia, o que representa 78% (Figura 8). 
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Figura 8. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes com o exame clínico em 
dia, 2014. 

 

Meta 4: Realizar solicitação de exames complementares periódicos em 100% 

dos usuários cadastrados. 

Apesar da meta não ter sido alcançada, é possível considerar como avanço 

importante a solicitação e o registro da solicitação dos exames, pois antes da 

intervenção as informações não estavam organizadas adequadamente e os exames 

não eram solicitados de acordo com o Protocolo. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 

É possível observar na figura 9 que no primeiro mês apenas 15,8% dos 

usuários estavam com os exames complementares periódicos solicitados (3/19). No 

segundo mês este índice chegou a 68,3% (41/60), encerrando no quarto mês da 

intervenção com 82,9% dos usuários com os exames solicitados (102/123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão com os exames 
complementares solicitados, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 
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Este indicador teve aumento progressivo durante os quatro meses da 

intervenção, iniciando com 68,8% (11/16) e terminando com 91,5% (75/82) dos 

usuários com os exames complementares solicitados (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes com os exames 
complementares solicitados, 2014. 

 

Meta 5: Garantir o tratamento medicamentoso para 100% dos usuários com 

prescrição de medicamentos da Farmácia Popular/HIPERDIA. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 

Dos 123 usuários cadastrados, 120 realizam tratamento medicamentoso. 

Durante os quatro meses de intervenção, 100% dos que utilizam medicamentos 

tiveram acesso aos fármacos prescritos de acordo com a lista da Farmácia Popular 

ou HIPERDIA. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

Dos 82 usuários cadastrados, apenas um não realiza tratamento 

medicamentoso. Durante os quatro meses de intervenção, 100% dos que utilizam 

medicamentos tiveram acesso aos fármacos prescritos de acordo com a lista da 

Farmácia Popular ou HIPERDIA. 

 

Meta 6: Garantir a consulta especializada para 100% dos usuários que 

apresentarem esta necessidade. 

Os usuários que foram encaminhados pelo médico para consulta 

especializada foram orientados pela equipe de enfermagem para buscarem a central 

de marcação de consultas. Em situações mais graves, o próprio médico, que 

também atende no hospital do município, encaminhava os usuários para 
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internamento, reduzindo o tempo de espera para avaliação especializada. Na UBS 

existe um caderno de controle destes encaminhamentos para que os ACS visitem os 

usuários e mantenham o acompanhamento. Apesar de este fluxo existir, os dados 

sobre usuários que realmente consultaram com o especialista não foram coletados, 

sinalizando uma falha nos registros em planilha que foi ajustado na continuidade das 

ações. 

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Meta 7: Manter registros atualizados de 100% dos usuários acompanhados 

na UBS. 

Todos os usuários cadastrados (123 portadores de hipertensão e 82 de 

diabetes) estavam com registros atualizados na ficha de acompanhamento do 

HIPERDIA (que funcionou como ficha espelho), no prontuário e nos sistemas de 

informação (SISHIPERDIA e SIAB) durante os meses da intervenção. 

 

Objetivo 5: Mapear usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes com 

risco para doença cardiovascular. 

Durante a intervenção o profissional médico realizou a estratificação de risco 

(meta 8) e a avaliação dos órgãos alvo (meta 9) dos usuários cadastrados, 

priorizando o exame/avaliação daqueles com história de etilismo, dislipidemia, 

obesidade, idade avançada, entre outros fatores.  

 

Meta 8: Realizar estratificação de risco cardiovascular em 100% dos usuários 

acompanhados na UBS. 

Este indicador teve importante evolução ao longo dos quatro meses. Mesmo 

não alcançando a meta, é relevante frisar que antes da intervenção a informação e a 

rotina da estratificação não eram sistematizadas conforme preconiza o Protocolo. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 

No primeiro mês da intervenção nenhum usuário foi avaliado em relação ao 

risco cardiovascular, mas no segundo mês houve uma evolução importante com a 

avaliação de 12 dos 60 usuários cadastrados (20%). No terceiro mês 42,1% dos 

usuários foram avaliados (40/95) e ao fim das 16 semanas 53,7% estavam em dia 

com a estratificação de risco (66/123). Vide figura 11. 
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Figura 11. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão com estratificação de 
risco cardiovascular em dia, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

A equipe começou com apenas 6,3% dos usuários estratificados de acordo 

com o Protocolo (1/16) e, ao final do quarto mês, 54 dos 82 (65,9%) usuários 

estavam com a estratificação de risco em dia (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes com estratificação de 
risco cardiovascular em dia, 2014. 

 

Meta 9: Avaliar o comprometimento de órgãos alvo em 100% dos usuários 

cadastrados. 

A planilha de coleta de dados, assim como o projeto, inicialmente teria como 

denominador exclusivamente os usuários de alto risco para a avaliação de órgãos 

alvo, contemplou todos  os usuários cadastrados. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 

A figura 13 demonstra que 59 dos 123 (48%) usuários cadastrados receberam 

avaliação do comprometimento dos órgãos alvo, embora no primeiro mês não tenha 

havido registro de nenhuma avaliação e no segundo mês apenas 13,3% (8/60) dos 

usuários tenha sido avaliado. 
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Figura 13. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão com avaliação de 
comprometimento de órgãos alvo em dia, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

A figura 14 demonstra que 57 dos 82 (69,5%) usuários cadastrados 

receberam avaliação do comprometimento dos órgãos alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes com avaliação de 
comprometimento de órgãos alvo em dia, 2014. 

 

Objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde dos usuários portadores de 

hipertensão e/ou diabetes. 

Meta 10: Garantir orientação sobre alimentação saudável a 100% dos 

usuários cadastrados. 

É possível observar que três usuários portadores de hipertensão e quatro de 

diabetes não receberam orientações já no primeiro mês da intervenção, não sendo 

recuperados nos meses seguintes. Isto ocorreu porque estes usuários alegaram já 

ter conhecimento do que seria falado. Diante dessa situação a equipe mudou a 

maneira de abordar o tema e a aceitação foi melhor nos meses subsequentes. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 
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A orientação nutricional foi oferecida a 84,2% (16/19) dos usuários no primeiro 

mês, evoluindo para 95% (57/60) no segundo mês, 96,8% (92/95) no terceiro e 

97,6% (120/123) no último mês da intervenção (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão que receberam 
orientação nutricional, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

Aos usuários portadores de diabetes, foram ofertadas orientações nutricionais 

para 75% (12/16), 89,7% (35/39) no segundo mês, 93,4% (57/61) no terceiro mês e 

no último  mês da intervenção 95,1% (78/82) dos cadastrados (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes que receberam orientação 
nutricional, 2014. 

 

Meta 11: Garantir orientação em relação à prática de atividade física regular a 

100% dos usuários cadastrados. 

Alguns usuários declaram não ter interesse em receber orientações sobre 

prática de atividade física, portanto, a meta não foi alcançada para os dois grupos. 

Com o ajuste na abordagem do tema houve melhora na aceitação, mas não foi 

possível resgatar aqueles que, inicialmente, não demonstraram interesse. 
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(a) Usuários portadores de hipertensão 

O indicador sobre orientação em relação à prática de atividade física regular 

progrediu ao longo dos meses, iniciando com 15,8% (3/19) e alcançando 97,6% 

(120/123) no último mês (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão que receberam 
orientação sobre a prática atividade física regular, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

O indicador sobre orientação em relação à prática de atividade física regular 

progrediu ao longo dos quatro meses, iniciando com 50% (8/16) e chegando a 

90,2% (74/82) no último mês (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes que receberam orientação 
sobre a prática atividade física regular, 2014. 

 

Meta 12: Garantir orientação sobre os riscos do tabagismo a 100% dos 

usuários cadastrados. 

Inicialmente as orientações sobre os riscos do tabagismo foram ofertadas 

apenas aos usuários fumantes, (conforme previsto no projeto), por isso há um 

número pequeno de pessoas orientadas. No denominador se pensava somente em 
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usuários fumantes, mas na planilha consideramos o número de cadastrados, então, 

os indicadores sinalizam dados insipientes para as 16 semanas de intervenção.  

É relevante frisar que após a intervenção foi possível ponderar que as 

orientações sobre o tabagismo devem abranger todos os usuários, fumantes ou não, 

pois as informações serão multiplicadas na comunidade. Por fim, a redução nos 

indicadores abaixo se deve ao fato de que houve aumento de usuários cadastrados 

sem que houvesse aumento de usuários orientados na mesma proporção. 

 

(a) Usuários portadores de hipertensão 

Foram orientados apenas 36,8% (7/19) dos usuários, chegando a 31,7% 

(39/123) no último mês (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico de proporção de usuários portadores de hipertensão que receberam 
orientação sobre os riscos do tabagismo, 2014. 

 

(b) Usuários portadores de diabetes 

Para os portadores de diabetes, as orientações sobre os riscos do tabagismo 

alcançaram 12,8% (5/39) no segundo mês, mas chegaram somente a 7,3% (6/82) ao 

final da intervenção (Figura 20). 
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Figura 20. Gráfico de proporção de usuários portadores de diabetes que receberam orientação 
sobre os riscos do tabagismo, 2014. 

 

Objetivo 7: Realizar ações de promoção à saúde e prevenção de doenças 

nas famílias dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes. 

Metas 13 a 19: Investigação da cobertura vacinal, da situação da prevenção 

dos cânceres de colo uterino e mama, do atendimento às crianças e aos idosos, da 

prática de atividades físicas, de hábitos alimentares e da situação de risco e 

vulnerabilidade das famílias. 

Todas as ações referentes às metas descritas foram realizadas parcialmente 

pelos ACS em visitas domiciliares e registradas, também parcialmente, nos 

formulários do SIAB. Portanto, os indicadores 13 a 19 não foram coletados durante a 

intervenção, havendo uma falha na organização dos registros na planilha de coleta 

de dados. 

 

4.2 Discussão 
 

A UBS Piedade com a intervenção do projeto teve uma melhora significativa 

no atendimento aos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes, com 

repercussão em todas as unidades do município de Itajubá, fato que eu não previa e 

aconteceu. A intervenção primeiramente propiciou a ampliação do cadastramento 

dos usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes no HIPERDIA, pois a maioria 

não estava cadastrada, seguida da melhoria dos registros e da qualificação do 

atendimento, além de proporcionar a melhora na promoção da saúde da 

comunidade.  

A equipe passou a entender o programa de atendimento aos usuários 

portadores de hipertensão e/ou diabetes após a capacitação, com conhecimento dos 

Protocolos do Ministério da Saúde e de suas atribuições dentro do programa. 

Decorrente disto foi observado maior segurança em desenvolver as atividades e 

consequentemente melhorando a qualidade da assistência, relativas ao acolhimento, 

rastreamento, diagnóstico, tratamento, prevenção. A integração da equipe foi 

percebida claramente. 

A organização do serviço melhorou, com a implantação de registros, 

organização da agenda de atendimentos. A comunidade voltou a interagir com a 

comunidade com reuniões agendadas mensalmente, pois antes elas aconteciam 
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esporadicamente, isso proporcionou aos usuários maior confiança na equipe e no 

tratamento. 

Se eu pudesse iniciar a intervenção hoje eu limitaria mais os assuntos a 

serem trabalhados, pois o programa é vastíssimo e isso atrapalhou meu projeto, 

foram muitos assuntos trabalhados ao mesmo tempo e em pouco tempo. 

A incorporação da intervenção à rotina da unidade já ocorreu e daqui para 

frente eu só consigo enxergar melhorias acontecendo, como maior número de 

usuários sendo beneficiados pelo programa e com qualidade satisfatória nos 

atendimentos. 

 

4.3 Relatório da intervenção para gestores 
 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis são as principais causas de morte 

no mundo e têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda da qualidade 

de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além dos 

impactos econômicos para as famílias, comunidade e a sociedade em geral, 

agravando as iniquidades e aumentando a pobreza. No Brasil as doenças crônicas 

também constituem como o problema de saúde de maiores magnitudes, são 

responsáveis por 72% das causas de morte, atingindo indivíduos de todas as 

camadas socioeconômicas e de forma mais intensa, aqueles pertencentes a grupos 

vulneráveis, como idosos e os de baixa escolaridade e renda (BRASIL, 2011).  

Após análise situacional da Unidade de Saúde da Piedade do Município de 

Itajubá, em vários meses de trabalho, com relação aos atendimentos oferecidos aos  

usuários portadores de hipertensão e/ou diabetes, foi definido o tema do projeto de 

intervenção a ser desenvolvido pelo  do Curso de Especialização em Saúde da 

Família, oferecido pela Universidade Federal de Pelotas, na modalidade à distância, 

que  utiliza uma proposta pedagógica na qual  propicia a construção do 

conhecimento em saúde da família de maneira prática. O objetivo geral da 

intervenção foi Melhorar a Atenção aos Adultos Portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica e Diabetes Mellitus, assistidos pela Unidade Básica de Saúde da Piedade. 

A equipe da unidade de saúde foi sendo trabalhada de maneira que a 

aceitação do trabalho aconteceu sem resistência, os funcionários foram percebendo 

e verificando que a assistência oferecida necessitava precisava ser melhorada. Essa 

aceitação do trabalho pela equipe foi muito importante porque eu não estava 
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inserida na equipe da unidade. O apoio dos agentes que já vinha acontecendo, pois 

eles conheciam o projeto. 

A primeira semana de intervenção foi decisiva para continuidade do Projeto, 

com a apresentação das ações das intervenções em reunião para a equipe, a 

colocação sobre os objetivos, as atribuições, a necessidade de utilizar o Protocolo 

do Ministério da Saúde.  

A seguir iniciou o cadastramento de todos os usuários pela equipe, e o 

cronograma do projeto com as ações foram se concretizando; como a melhoria em 

relação ao acolhimento, dos registros, da organização do trabalho com distribuição 

das atividades, da agenda semanal de atendimentos, organização de solicitação e 

da entrega das medicações, o agendamento das visitas domiciliares, o 

agendamento da reunião administrativa semanal com a equipe em dia definido, e 

também da reunião educativa mensalmente com os pacientes, a implantação da 

prática de atividade física oferecida duas vezes por semana, utilizando a Ginástica 

Terapêutica Chinesa (Lian Gong).  

Ocorreu também a implantação de reunião para o combate ao tabagismo 

como preconiza o programa de combate ao fumo. Foi implantada a ficha de 

acompanhamento aos hipertensos e diabéticos e de avaliação dos pés para o 

paciente diabético. A equipe classificou as famílias através da confecção do mapa 

inteligente da área de abrangência, e também através de identificação nos 

prontuários. Também foram avaliados os números de pacientes que se encontravam 

com glicemia controlada para os diabéticos e com a pressão arterial controlada para 

os hipertensos, e do número de usuários que realizaram exame clínico para 

avaliação de riscos cardiovascular e comprometimento dos órgãos alvo, e ainda dos 

usuários que receberam orientações quanto a nutrição, prática de atividade física e 

riscos do tabagismo.  

Essas intervenções exigiram empenho da equipe de saúde da unidade e 

foram incorporadas no atendimento cotidiano, ou seja, na rotina de trabalho. Na 

décima sexta semana de intervenção foi comprovada a mudança na qualificação da 

equipe, observando a integração dos profissionais para realização das atividades de 

assistência ao hipertenso e ao diabético. 

Após quatro meses de intervenção, dos 385 hipertensos existentes na área, 

123 estão cadastrados, resultando numa cobertura 31,9% e dos 125 diabéticos, 82 

foram cadastrados, resultando em 65,6% de cobertura. Estes dados são 
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importantes, pois os usuários não foram somente cadastrados, foram avaliados em 

vários aspectos pertinentes a assistência como preconiza o protocolo de 

atendimento do Ministério da Saúde.  

A intervenção foi muito relevante para UBS, para os usuários e a comunidade 

porque hoje é realizado: monitoramento e avaliação; organização e gestão do 

serviço; engajamento público e a qualificação da prática clínica na assistência aos 

hipertensos e diabéticos. A equipe é formada por profissionais competentes que 

necessitavam de aprimoramento sobre assistência aos hipertensos e diabéticos e 

hoje prestam uma assistência com qualidade para a comunidade do bairro da 

Piedade.  

      Esta melhora ocorrida na unidade da Piedade com relação à assistência 

aos hipertensos e diabéticos, seja estendida para outras unidades de saúde do 

município, mesmo sabendo que desde o inicio do meu projeto, com os 

levantamentos dos dados situacionais, algumas ações tiveram repercussões em 

outras unidades do município. Uma ação foi concretizada e ocorreu com o Programa 

Hiperdia, que trabalhava de modo ultrapassado sem a utilização das ações 

preconizadas pelo Protocolo do Ministério da Saúde, o Programa está reorganizado 

e atuante, não somente para unidade de saúde da Piedade, mas também para todas 

as unidades de saúde do município de Itajubá.  

Alguns aspectos com relação ao atendimento aos hipertensos e diabéticos, 

ainda merecem maior empenho por parte da área Gestora da Secretaria Municipal 

de Saúde; a garantia e a melhoria dos fluxos de referência e contra referência aos 

serviços especializados e aos de apoio diagnóstico, terapêutico e hospitalar, quando 

os pacientes necessitarem deste atendimento. 

 

4.4 Relatório da intervenção para comunidade 
 

A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são responsáveis pela 

primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde 

(SUS).Essas duas patologias apresentaram um cenário preocupante para o SUS e 

mudanças foram necessárias no sistema de atendimento dos serviços em saúde, 

pois antes era voltado ao atendimento do usuário com doenças agudas e agora para 

uma priorização da atenção aos portadores das doenças crônicas. 
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 Este Relatório apresenta à comunidade do bairro da Piedade do município de 

Itajubá, o resultado do projeto de pesquisa realizado na Unidade Básica de Saúde 

da Piedade, desenvolvido por uma aluna do Curso de Especialização em Saúde da 

Família, vinculado a Universidade Federal de Pelotas.  

O trabalho inicial foi baseado em levantamentos de dados da assistência 

prestada pela unidade de saúde à comunidade. Depois da análise destes dados, foi 

definido como objetivo do trabalho, a melhoria da assistência aos pacientes 

portadores de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Nos levantamentos 

foi verificado que na comunidade existiam 385 pacientes hipertensos e 125 

diabéticos e durante a próxima fase, chamada de intervenção que durou 16 

semanas foram trabalhadas ações de capacitação dos funcionários, através da 

utilização do protocolo de atendimento, desenvolvido pelo Ministério da Saúde para 

atender na rede do SUS esses pacientes. Durante este período foram identificados  

e realizadas ações para 123 pacientes hipertensos dos 385 e para 82 diabéticos dos 

125 existentes, residentes na área de cobertura da UBS. 

A colaboração da equipe de saúde da unidade com o objetivo de reestruturar 

o serviço na assistência aos hipertensos e diabéticos, foi fundamental. Durante o 

período de intervenção foram desenvolvidas ações que reorganizaram os 

atendimentos na unidade de saúde, com relação às consultas médicas, a realização 

de exames clínicos e complementares, a realização de exame do pé para os 

pacientes diabéticos, a utilização de prescrições medicamentosa para controle da 

doença e da aquisição dessas medicações através da lista de medicamentos do 

Hiperdia e da Farmácia Popular, e quanto a utilização destas medicações conforme 

a prescrição médica. Também da quantidade de pacientes que se encontravam com 

glicemia controlada para os diabéticos e com a pressão arterial controlada para os 

hipertensos, e do número de pacientes que realizaram exame clínico para avaliação 

de riscos cardiovascular e comprometimento dos órgãos alvo, e ainda dos pacientes 

que receberam orientações quanto a nutrição, prática de atividade física e riscos do 

tabagismo.  

Estas ações exigiram o empenho da equipe de saúde da unidade e foram 

incorporadas no atendimento cotidiano, na rotina de trabalho e com isso o 

acolhimento dos usuários na unidade, foi melhorado, as anotações e registros dos 

atendimentos utilizando planilhas e fichas específicas, como são solicitados pelo 

Ministério da Saúde foi implantada, a organização no sistema de atendimento dos 
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profissionais através de agendamento, a organização do estoque e distribuição de 

medicamentos através de registros, o sistema de orientações e visitas aos pacientes 

faltosos foi organizado, reunião de grupo para orientações aos usuários hipertensos 

e diabéticos foi fixada mensalmente, implantação de atividades físicas, Lian Gong, 

oferecida duas vezes por semana e a implantação do programa de combate ao 

tabaco, nos moldes do Ministério da Saúde, além de uma melhor integração entre os 

profissionais da unidade. 

A aceitação da equipe e da comunidade pelo trabalho foi o ponto máximo 

para que todas essas ações de assistência à saúde aos hipertensos e diabéticos 

fossem incorporadas no cotidiano do serviço da unidade de saúde, ainda mais por 

se tratar de uma proposta de trabalho que foi desenvolvida, por uma profissional de 

saúde que não pertencia a equipe local de saúde.  

Cabe ressaltar o envolvimento de todos os membros da equipe da UBS 

durante o período de análise situacional e durante a intervenção principalmente, no 

sentido de melhorar a atenção à saúde, ao hipertenso e diabético, com 

responsabilidade e comprometimento, sendo que antes trabalhava conforme a 

iniciativa e a boa vontade da enfermeira. Sem duvida, ganhou a comunidade do 

Bairro da Piedade, que passou a receber um atendimento de qualidade na unidade 

de saúde, que até então não eram desenvolvidos. 

. 

5 Reflexão critica: 

 

No início do projeto fiquei receosa por ser uma proposta de trabalho online, 

mas sempre motivada pelos meus colegas cirurgiões-dentistas que também estavam 

fazendo o curso, fui prosseguindo. A cada semana o curso oferecia um tema 

interessante, que aguçava a vontade de estudar e repassar a equipe da unidade. 

Com esta motivação fui conquistando a equipe de saúde, principalmente os agentes 

e o médico, pois sempre trocava ideia com eles e realizava os levantamentos 

solicitados sobre os atendimentos da unidade. O maior desafio era não fazer parte 

da equipe de saúde, e ter acesso no setor administrativo da unidade. Com 

persistência e muita articulação eu tinha certeza que alcançaria algo de muito bom 

para aquela comunidade. As várias trocas ocorridas com os profissionais que 

formavam a equipe, como a enfermeira e do técnico de enfermagem, juntamente 

com a politicagem administrativa da secretaria municipal de saúde, prejudicaram 
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demais o andamento do projeto. Mas a compreensão dos agentes comunitários de 

saúde e do médico foi essencial, para prosseguir com o projeto, pois era notória a 

intenção da equipe de compunha naquele momento a administração da Secretaria 

Municipal de Saúde, de não me deixar concluir o projeto, pois achavam que eu iria 

repassar ao ministério da saúde o que de errado acontecia. 

Este curso proporcionou uma aquisição muito ampla de conhecimento com 

relação ao atendimento de uma unidade de saúde no modelo de atenção da 

Estratégia de Saúde da Família, visto que minha formação profissional era do 

modelo tradicional, e à medida que o curso propunha tema para estudo eu sentia um 

comprometimento enorme de compartilhar com os profissionais da unidade de saúde 

todo material disponibilizado. Triste foi constatar que o trabalho era realizado, mas, 

sem planejamento, sem organização, seguindo critérios estabelecidos conforme a 

boa vontade de cada enfermeira que passava pela unidade, e que o 

desconhecimento dos protocolos de atendimentos, prejudicava uma comunidade 

inteira. 

A qualificação da prática aconteceu nesta unidade de saúde com relação à 

melhoria de atenção aos usuários hipertensos e diabéticos, com repercussão em 

todos os trabalhos assistenciais oferecidos pela equipe de saúde desta unidade.  A 

organização e a gestão dos serviços, o monitoramento e avaliação, o engajamento 

público, passaram a fazer parte da rotina de trabalho, após as ações realizadas no 

período de intervenção. Ações de assistência como, o cadastramento dos pacientes 

de maneira como preconiza o protocolo, a melhoria do acolhimento e nos registros 

dos pacientes, a organização da agenda de atendimentos, o oferecimento da prática 

de atividade física e do programa de combate ao fumo, estendido também para os 

outros pacientes assistidos pela unidade, foram a meu ver, as ações que mais me 

tocaram e me fez sentir que valeu a pena a realização deste projeto. Voltar a 

trabalhar nos moldes antigos acredito que nunca mais, a minha esperança é ver este 

trabalho de assistência à saúde melhorar cada vez mais e ser estendido para todas 

as unidades de saúde do município de Itajubá. 
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Anexo A: Ficha B do SIAB - Hipertensos 
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Anexo B: Ficha B do SIAB – Diabéticos 
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Anexo C: Formulário de cadastro HIPERDIA 
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Anexo D: Formulário de acompanhamento HIPERDIA 
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Anexo E: Planilha de coleta de dados 
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Anexo F: Aprovação do Comitê de Ética 
 
 
 

 
 


