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RESUMO 

 

Introdução: O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas 

por hiperglicemia secundária a um defeito absoluto ou relativo na secreção de insulina. 
Objetivo: Desenvolver ações educativas em saúde que estimule o aumento da 

adesão terapêutica dos pacientes Hipertensos e Diabéticos adscritos na Unidade 
Básica de Saúde do bairro Areia Branca, em Cururupu – MA. Método: Caracterizou os 

pacientes do estudo quanto aos fatores socioeconômicos, tempo diagnóstico da 
doença, uso de medicamentos, percepção sobre cuidados e capacidade de cura 
mediante questionário. Considerações Finais 

: É preciso pensar em ações de educação em hipoglicemia que além dos pacientes 

diagnosticados venha a incluir amigos, familiares e vizinhos e que haja uma equipe 
multidisciplinar de educadores em DM e HAS que motive as pessoas às atividades de 
lazer e cuidados diários visando uma melhor qualidade de vida.  

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus II. Hipertensão Arterial. Terapia medicamentosa. 

Autocuidado. Fatores de risco.  

 
DIABETES MELLITUS AND SYSTEMIC ARTERIAL HYPERTENSION: HEALTH 

EDUCATION FOR USERS OF THE AREIA BRANCA UBS 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by 

hyperglycemia secondary to an absolute or relative defect in insulin secretion. 
Objective: To develop educational actions in health that stimulate scans of therapeutic 
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adherence of hypertensive and diabetic patients enrolled in the Basic Health Unit of 
areia branca neighborhood, in Cururupu - MA. Method: Characterized the study 
patients regarding socioeconomic factors, time diagnosis of the disease, use of 
medications, perception of care and ability to cure through a questionnaire. 
Completion: It is necessary to think of actions of education in hypoglycemia that in 

addition to the diagnosed patients will include friends, family and neighbors and that 
there is a multidisciplinary team of educators in DM and SAH that motivates people to 
leisure activities and daily care aiming at a better quality of life.  
 
Keywords: Diabetes Mellitus II. Hypertension. Drug therapy. Self-care. Risk factors. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Localizado no Estado do Maranhão, o município de Cururupu está inserido na 

mesorregião Norte maranhense, na microrregião Litoral Ocidental Maranhense, 

compreendendo uma área de 1.223 km², sendo dividida territorialmente em 152 

localidades: 112 situadas na zona Rural; 15 na zona Urbana (Bairros) e 25 ilhas (zona 

praiana).  

O último censo aponta uma população de 32.652 pessoas no município, sendo 

estimado para 2020 uma população de 32.626 habitantes (maior parte da população 

reside na área urbana).(1) Limita-se ao sul com os municípios de Mirinzal, Serrano do 

Maranhão, Bacuri e Apicum-Açu e a Leste com Porto Rico do Maranhão. A pecuária, o 

extrativismo vegetal, a lavoura permanente, a lavoura temporária, a pesca e o trabalho 

informal são as principais fontes de recursos para o município. 

Ao todo, a cidade consta de 10 Unidades Básicas de saúde (UBS), distribuídas 

da seguinte maneira: 4 na sede (centro), 5 na zona rural e 1 nas ilhas. Na UBS Areia 

Branca, unidade deste estudo, situada na sede, na qual atuam 2 equipes de saúde 

(equipe 007 e 008), cada uma delas composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 técnico 

de enfermagem, 1 atendente e 11 agentes comunitários de saúde (ACS). Ambas 

equipes atuam de forma integrada com os profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) como: assistente social; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; 

psicólogo; terapeuta ocupacional e cirurgião dentista. 

Durante a atuação no programa Mais Médico na referida UBS no Município de 

Cururupu/MA, foi possível identificar através de observação direta, discussão entre a 

equipe e entrevista com os usuários do sistema, alguns problemas que a comunidade 

enfrenta, dentre eles, necessidade de consultas especializadas, alta rotatividade dos 

profissionais da unidade, principalmente médicos, e a baixa adesão ao tratamento de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). 



3 
 

A HAS e o DM foram eleitos como temas prioritários a serem debatidos no 

trabalho, com o intuito de, além de identificar quais são os aspectos que influenciam e 

interferem na adesão ao tratamento de HAS e DM, propor um projeto de intervenção 

para a adesão terapêutica. 

As doenças crônicas não transmissíveis, um problema de saúde mundial, são 

alvo de diversos programas e ações para sua prevenção e controle. O cuidado dos 

usuários com doenças crônicas é um dos desafios das equipes de Atenção Primária à 

Saúde (APS), visto que são condições multifatoriais, com determinantes biológicos e 

socioculturais e com aumento proporcional do envelhecimento.(2) 

Com base na elevada prevalência da HAS e DM na baixa adesão ao 

tratamento, em 2002, o Ministério da Saúde criou e disponibilizou para estados e 

municípios, o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA), o qual permite cadastrar e acompanhar os portadores de HAS 

e DM. Através do HIPERDIA as equipes de saúdes podem conhecer as estatísticas 

inerentes à população de diabéticos e hipertensos. No entanto, apesar dos esforços 

do governo para o controle destas doenças por meio do HIPERDIA, observa-se um 

grande número de portadores destas doenças que não aderem ao plano terapêutico.  

No municio de Cururupu a taxa de mortalidade infantil em 2018 era de 29,4. Já 

que no que diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

principalmente a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes mellitus (DM) na 

área de abrangência da UBS Areia Branca estão cadastradas 978 famílias. Destas, 

349 são hipertensas e 131 portadoras de DM.  

Tais dados refletem a necessidade de intervenções que priorizem o 

acompanhamento de prevenção e controle dessas doenças. Assim, é fundamental que 

se estabeleça uma comunicação efetiva, onde o paciente seja capaz de administrar as 

informações que recebe da equipe de saúde e de fazer escolhas conscientes em 

relação ao seu tratamento.  

Considerando a viabilidade do projeto dentro de preceitos sociais e 

econômicos, pode determinar que a sua implantação favorece a promoção à saúde e 

qualidade de vida. A participação do autor deste projeto na sua governabilidade para 

implantação e implementação ocorre desde a apresentação do mesmo à instituição 

bem como ao longo de todo o processo que envolve todas as etapas e objetivos 

propostos.  

Portanto, o objetivo geral deste é desenvolver ações educativas em saúde que 

estimule o aumento da adesão terapêutica dos pacientes Hipertensos e Diabéticos 
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adscritos na Unidade Básica de Saúde do bairro Areia Branca, em Cururupu – MA. Os 

objetivos específicos são: identificar as principais dificuldades encontradas pelos 

pacientes em relação ao tratamento medicamentoso; conscientizar a população sobre 

as doenças e seus fatores de risco, assim como a importância da necessidade de 

mudanças dos hábitos de vida e seus benefícios. 

 

REVISAO DE LITERATURA 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL  

 

Atualmente cerca de um terço das mortes globais ocorrem a partir do 

acometimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), que estão 

associadas a condições de vida desfavoráveis, tais como baixa escolaridade, renda 

familiar per capita baixa e estilo de vida não saudável como o tabagismo, o alcoolismo, 

o sedentarismo, e o estresse.(3) 

As DCNTs caracterizam-se por apresentar etiologia múltipla, períodos de 

latência longos, origem não infecciosa e também por associarem-se a deficiências e 

incapacidades funcionais. Entre as DCNTs mais conhecidas e prevalentes estão a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus.(3)  

A HAS é uma doença crônica multifatorial, de detecção muitas vezes tardia por 

sua evolução lenta e silenciosa, e é considerada um grave problema de saúde pública 

pela sua cronicidade, pelos altos custos com internações, pela incapacitação por 

invalidez e aposentadoria precoce. A HAS é importante causa direta ou participante da 

morbidade e mortalidade por doenças do aparelho circulatório. É reconhecida como o 

principal fator de risco para doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidade. Os principais fatores de 

risco (FR), para a HAS são: idade, sexo e etnia, excesso de peso e obesidade, 

ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos e 

genéticos.(4)  

A comunidade científica assegura que os medicamentos altamente eficazes 

estão cada vez mais disponíveis e a etiologia da HA cada vez mais estudada, porém, 

os avanços diagnósticos e terapêuticos que aconteceram em todo o mundo nas 

últimas décadas não sanaram os problemas relacionados à complacência ou 

acompanhamento do paciente no tratamento médico que foi indicado. A falta de 
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aderência às prescrições está associada a fatores relacionados ao prescritor e ao 

paciente.(5) 

A HAS ocupa a primeira posição entre as doenças cardiovasculares, sendo 

responsável por cerca de 300 mil mortes por ano. Em todo mundo, a doença atinge 

26,4% da população. No Brasil as pesquisas apontam que 21,6% dos brasileiros são 

hipertensos, e, para 2025, estima-se um aumento de 60% do número total de casos. () 

 O tratamento da HAS pode ter natureza não medicamentosa e/ou 

medicamentosa, visando a redução gradual da PA para valores abaixo de 140 mmHg 

para a pressão arterial sistólica (PAS) e 90 mmHg para a pressão arterial diastólica 

(PAD). O tratamento não medicamentoso, ou mudança no estilo de vida, é o 

recomendado para os idosos, devendo ser a primeira proposta terapêutica, pois é 

parte fundamental no controle da HAS, especialmente nos casos de hipertensão 

arterial leve, quando os níveis tensionais estão entre 140-159/ 90-99 mmHg. (7) 

Apesar dos avanços obtidos no tratamento da hipertensão, a doença continua 

apresentado novos casos e por muitas vezes poucos resultados positivos, uma das 

maiores dificuldades do acompanhamento, tratamento e controle da HAS está 

associada a adesão dos pacientes ao uso de medicamentos e mudanças na rotina, ou 

seja, no tratamento instituído.³ O abandono do tratamento, caracterizado por 

abandono da medicação, ocorre entre 16 a 50% dos hipertensos que iniciam o 

tratamento. (7) 

Os fatores que interferem na adesão ao tratamento da hipertensão arterial 

sistêmica são os mais variados, desde hábitos culturais, fatores socioeconômicos, 

idade do paciente, acesso aos serviços de saúde, resistência a mudanças de hábitos, 

entre vários outros. Alguns desses fatores devem ser tratados no âmbito da educação 

em saúde.(8)  

 

DIABETES MELLITUS  

Já a DM, é descrito pela Sociedade Brasileira de Diabetes como um distúrbio 

metabólico caracterizado pela hiperglicemia persistente, predisposto pela deficiência 

na produção de insulina ou na sua ação, ou ainda por ambos mecanismos, sendo 

classificado em quatro tipos de acordo com a sua etiologia.(9) 

O primeiro é o DM1 subdividido em 1A e 1B, o segundo é o DM2 (devido a 

perda progressiva da secreção insulínica combinada com resistência à insulina), o 

terceiro DM gestacional  e o quarto são os outros tipos de DM, os quais incluem o 
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monogênicos – MODY, o diabetes neonatal, secundário a endocrinopatias, secundário 

a doenças do pâncreas exócrino, secundário a infecções, secundário a medicamentos. 

(9) 

Fatores como história familiar de diabete com diabetes mellitus tipo 2, 

obesidade, inatividade física habitual, raça ou etnia, IFG (transtorno de glicose em 

jejum) ou IGT (transtorno de tolerância à glicose), hipertensão, concentrações 

elevadas de colesterol e triglicérides, síndrome dos ovários policísticos e uma história 

de doenças vasculares são fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2. (10) 

O diabetes mellitus representa também considerável encargo econômico para 

indivíduos e sociedade, especialmente quando mal controlado, sendo a maior parte 

dos custos diretos de seu tratamento relacionados a complicações que comprometem 

a produtividade, a qualidade de vida e a sobrevida dos indivíduos. A progressiva 

ascensão das doenças crônicas no Brasil impõe a necessidade de uma revisão das 

políticas públicas em saúde, bem como a implantação de ações de saúde que incluam 

estratégias de redução de risco e controle dessas doenças.  

Trata-se de um problema mundial. Conforme a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 2016, o número de pessoas com diabetes e sua prevalência aumentou em 

todo o mundo. Em 2014 havia 422 milhões de adultos (8,5 %) da população com 

diabetes. Em 1980 esse número de 108 milhões, passando de 4,7% a 8,5 % na 

população adulta.  

 

MÉTODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada uma reunião com a equipe de saúde deste projeto, 

composta pelo médico, enfermeiro e agentes comunitários de saúde – ACS. Em 12 de 

agosto de 2020, na sala da UBS, a fim de discutir os objetivos e traçar metas e ações 

para os mesmos. Os ACS ressaltaram as dificuldades encontradas no dia a dia 

mencionadas pelos usuários de doenças crônicas, sempre relatadas nas visitas 

domiciliares.  

A enfermeira mencionou o quanto as coisas tinham se agravado com a 

pandemia da COVID-19, pois muitos deixaram de comparecer às consultas ou 

diminuíram sua frequência. Foram traçadas as etapas e um cronograma para três 

meses de execução do projeto.  

Decidiu-se criar um questionário que fosse aplicado nas consultas (pelo próprio 

médico) e nas visitas domiciliares (pelos ACS) a todos os usuários com HAS e DM, 
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atendidos nos meses de setembro a novembro. Assim, conseguiu-se alcançar o 

primeiro objetivo específico: identificar as principais dificuldades encontradas pelos 

pacientes em relação ao tratamento medicamentoso. Formulou-se questões de 

respostas objetivas para otimizar o tempo gasto na coleta dos dados.  

Os questionários foram impressos pelo médico e repassados aos demais 

colaboradores do projeto. Dos 480 usuários com as respectivas doenças crônicas 

analisadas, esperou-se alcançar a meta de 80% do total ao longo dos três meses de 

coleta dos dados.  

Para o segundo objetivo - de conscientização da população sobre as doenças 

e seus fatores de risco, assim como a importância da necessidade de mudanças dos 

hábitos de vida e seus benefícios – optou-se em fazer duas palestras para os grupos 

específicos de HAS e DM, priorizando pessoas na faixa etária adulta. Decidiu-se 

estipular um grupo etário a fim de não abranger a todos, diminuindo o total de 

participantes, em virtude da não aglomeração.  

Foi escolhido para a palestra sobre HAS o dia 26 de outubro, juntamente com a 

programação do Outubro Rosa. E para o DM a data 26 de novembro, dia dos eventos 

relacionados ao Novembro Azul. Ambas as ações tiveram participação de toda a 

equipe de saúde envolvida no projeto e contaram com o apoio de funcionários da UBS 

Areia Branca.  

 

PLANO OPERATIVO 
 

Situação 
Problema 

Objetivos Metas e prazos Ações / 
Estratégias 

Responsável  

Alto índice de 
usuários da 
UBS Areia 
Branca que não 
cumprem 
corretamente o 
tratamento 
medicamentoso 
para DM e HAS. 

Identificar todos os 
pacientes 
portadores de DM 
e HAS atendidos 
na UBS; 
 

 

Identificação de 
100% dos 
usuários 
portadores de 
DM e HAS 
atendidos na 
UBS no período 
de 3 meses. 
 

Por meio de 
questionários 
e registros 
da UBS  
 

Médico 
Enfermeiro 
ACS 

Nível de 
informação 
precário acerca 
das DCNT 
Diabetes 
Mellitus e 
Hipertensão 
Arterial 
Sistêmica.  

Conscientizar toda 
a população sobre 
as doenças e seus 
fatores de risco, 
assim como a 
importância da 
necessidade de 
mudanças dos 
hábitos de vida e 

Levar 
conhecimento a 
100% da 
população 
adulta sobre as 
doenças no 
período de 2 
meses. 
 

Por meio de 
Palestras  
 

Médico 
Enfermeiro 
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seus benefícios. 
  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que as ações a serem realizadas promovam o alcance dos objetivos 

propostos e que os resultados obtidos norteiem o desenvolvimento de outras 

intervenções que poderiam ocorrer periodicamente. A sugestão é que deveria ser a 

cada seis meses, sempre incorporando novos programas de prevenção que 

interrompam o progresso da doença. É preciso pensar em ações de educação em 

saúde que além dos pacientes diagnosticados venha a incluir amigos, familiares e 

vizinhos e que haja uma equipe multidisciplinar de educadores em DM e HAS que 

motive as pessoas às atividades de lazer e cuidados diários visando uma melhor 

qualidade de vida.  

Considera-se proveitosa e válida a ação realizada por este projeto e acredita-

se que a mesma poderá ser melhorada e inserida em programações futuras de 

educação em saúde na UBS Areia Branca.  
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