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Resumo

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são doenças crônicas não
transmissíveis  (DCNT),  caracterizadas  por  serem  inicialmente  assintomáticas,  alta
prevalência e alto custo econômico, apresentando um grande desafio para a saúde pública
mundial.  A  HAS é  uma condição  clínica  multifatorial,  que  se  caracteriza  pela  elevação
sustentada  dos  níveis  pressóricos,  estando  frequentemente  associada  a  distúrbios
metabólicos, alterações nos órgãos-alvo, agravada quando associada à presença de outros
fatores  de  risco  como  dislipidemia,  obesidade  e  diabetes  (SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE
CARDIOLOGIA, 2016). O Diabetes Mellitus acomete o metabolismo intermediário, acarretando
a hiperglicemia crônica. A HAS e o DM estão entre as DCNT mais comuns, apresentando altas
taxas de morbidade e mortalidade, ocasionadas principalmente pelas suas complicações.
Observando  o  diagnóstico  situacional  rápido  realizado  pela  equipe  da  USAFA  Jardim
Conceiçãozinha, sinalizou como maiores problemáticas da unidade, fila de cerca de 6 meses
para  acessar  as  ações  do  Hiperdia,  baixa  adesão  dos  portadores  de  DM e/ou  HAS as
propostas  terapêuticas,  espaço  físico  reduzido,  mão  de  obra  escassa  para  a  área  de
abrangência,  dificuldades para realizar  a estratificação dos pacientes e agendar retorno
daqueles considerados de alto risco cardiovascular, tendo como consequência elevação do
número de pacientes com descontrole pressórico e/ou glicêmico, tornando indispensável a
criação de estratégias de acesso avançado de cuidados. Espera-se que através dessas  ações
de orientações e esclarecimentos, estímulo a adesão as propostas de tratamento, construção
coletiva entre médico e paciente dos planos terapêuticos, acesso avançado aos cuidados,
estratificação de riscos cardiovasculares, visão holística dos usuários e criação de vínculos,
reduzir o tempo de espera por atendimento médico, de pacientes portadores de hipertensão
e diabetes, bem como colaborar para a redução do descontrole glicêmico e/ou pressórico,
melhorando a qualidade de vida e prevenindo complicações.
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PROBLEMA/SITUAÇÃO

O município  do  Guarujá  fica  localizado  no  litoral  sul  paulista  e  possui  uma população
estimada de 320.459 habitantes no ano de 2019. Apresenta economia fortemente vinculada
ao turismo, atividades industrias e portuárias (IBGE, 2019). A rede de saúde do município
conta com 7 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 15 Unidades de Saúde da Família (USAFAs), 5
Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), 2 Hospitais convencionais e um de campanha, um
Conselho Municipal de Saúde, 4 Centros de Referência de Assistência Social, 4 Centros de
Atendimento Psicossocial, 4 farmácias do cidadão e um centro de controle de endemias. 

O cenário deste projeto de intervenção é a USAFA Jardim Conceiçãozinha, localizada na
Avenida Bento Pedro da Costa, s/n (esquina com a Rua Waldemar Tangari), Guarujá – SP,
11432-501. Seu funcionamento é das 07:00 às 17:00, os serviços prestados são realização de
exames,  vacinação,  consultas  médicas,  odontológicas  e  de  enfermagem,  pré-natal,
puericultura, HIPERDIA, visitas domiciliares e Estratégias de Saúde da Família. O perfil dos
pacientes é de uma população classe (D e C confirmar), apresentam baixa escolaridade, com
predominância de 80% a 85% dos atendimentos de idosos, mulheres e crianças.

A USAFA Jardim Conceiçãozinha, através de suas reuniões semanais realizou diagnóstico
situacional rápido, sinalizando como maiores problemáticas da unidade, fila de cerca de 6
meses para acessar as ações do Hiperdia, baixa adesão dos portadores de DM e/ou HAS as
propostas  terapêuticas,  espaço  físico  reduzido,  mão  de  obra  escassa  para  a  área  de
abrangência,  dificuldades para realizar  a estratificação dos pacientes e agendar retorno
daqueles considerados de alto risco cardiovascular, tendo como consequência elevação do
número de pacientes com descontrole pressórico e/ou glicêmico. Visto que recentemente a
USAFA Jardim Conceiçãozinha iniciou a recepção de alunos de Medicina em atividades de
estágio, o reforço ao corpo de profissionais permite a implementação de estratégias de
acesso  avançado  de  cuidados  aos  pacientes  do  Hiperdia,  configurando  excelente
oportunidade para melhorar a estratificação de risco, adesão terapêutica e o percentual de
pacientes com controle ótimo dos níveis pressóricos e/ou glicemicos. 

 



ESTUDO DA LITERATURA

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são doenças crônicas não
transmissíveis  (DCNT),  caracterizadas  por  serem  inicialmente  assintomáticas,  alta
prevalência e alto custo econômico, apresentando um grande desafio para a saúde pública
mundial (BRASIL, 2018). A HAS é uma condição clínica multifatorial, que se caracteriza pela
elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Está frequentemente
associada a distúrbios metabólicos, alterações nos órgãos-alvo, agravada quando associada
à presença de outros fatores de risco como dislipidemia, obesidade e diabetes. Além disso, a
presença da HAS eleva os riscos de eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico,
infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal
crônica,  fatal  ou  não.  (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA,  2016).  A  Organização
Mundial da Saúde (OMS) destaca as doenças cardiovasculares como a principal causa de
óbitos no mundo. De acordo com seu último levantamento, que considerou dados do ano de
2015, as mortes decorrentes dessas enfermidades chegaram 17,7 milhões, representando
aproximadamente 31% dos óbitos registrados daquele respectivo ano. No Brasil no ano de
2017  ocorreram 302  mil  mortes  em decorrência  de  doenças  cardiovasculares  (BRASIL,
2019b). A pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (BRASIL, 2019a) apontou que um a cada 4 brasileiros autorreferiram
serem hipertensos, sendo a prevalência maior entre mulheres, aproximadamente 27% do
que entre homens 22,1%. A mesma pesquisa apontou a prevalência de 7,7% de pessoas
autorreferidos diabéticos.

O Diabetes Mellitus é uma DCNT, que acomete o metabolismo intermediário, acarretando a
hiperglicemia crônica. O metabolismo intermediário responsável pelo processo de reações
bioquímicas  orgânicas  de  síntese  e  degradação  de  proteínas,  carboidratos  e  lipídios,  é
controlado  por  hormônios,  sendo  a  insulina  o  principal  regulador  do  anabolismo.  Em
portadores de diabetes o organismo se comporta como se estivesse em estado de jejum
constantemente, ou seja, o catabolismo e a gliconeogênese ficam sempre estimulados, o que
desencadeia a hiperglicemia crônica. Existem diferentes tipos de diabetes: o diabetes tipo 1,
o  diabetes  tipo  2  e  o  diabetes  gestacional.  O  DM  tipo  1  é  uma  doença  autoimune,
caracterizada pela destruição das células beta, comumente associada a outras doenças:
tireóide de Hashimoto, doença celíaca, anemia, dentre outras. O DM tipo 2 é caracterizada
pelo desenvolvimento da resistência insulínica e déficit secretório das células beta, causando
o hipoinsulinismo relativo. Mesmo as taxas de insulina estando normais, não são suficientes
para manter a homeostase da glicose.  Já o DM gestacional,  ocorre durante a gravidez,
comumente no 3º trimestre e desaparece normalmente após o parto (BRASIL, 2018).

A HAS e o DM estão entre as DCNT mais comuns, apresentando altas taxas de morbidade e
mortalidade, ocasionadas principalmente pelas suas complicações. Buscando intervir nesse
cenário o Ministério da Saúde recomenda que as equipes de Atenção Básica desenvolvam e
implantem políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis para a prevenção, o controle
e o cuidado dessas doenças e seus fatores de risco.  Essas ações devem contemplar a
promoção da saúde, prevenção dos agravos, diagnóstico precoce, incentivo ao autocuidado,
tratamento e reabilitação, estimulando a participação individual e coletiva. A abordagem na
AB do usuário portador de DM e/ou HAS, deve ser realizada por uma equipe multiprofissional
e interdisciplinar, por meio do cuidado integral. Sendo indispensável a visão holística do
paciente, como forma de nortear a planificação das estratégias e ações de intervenção.
Também é fundamental considerar que os principais fatores de risco de morbimortalidade



relacionados ao diabetes e hipertensão estão relacionados a elevação de níveis tensionais, a
dislipidemia, a alimentação, sobrepeso ou obesidade, sedentarismo e o tabagismo (BRASIL,
2013). Decorrentes principalmente das mudanças no estilo de vida ocasionadas pelo avanço
tecnológico.



AÇÕES

Observando o diagnóstico situacional realizado pela equipe da USAFA Jardim Conceiçãozinha,
que sinalizou fila para acessar as ações do Hiperdia, baixa adesão dos portadores de DM e/ou
HAS as propostas terapêuticas, espaço físico reduzido da unidade e elevação do descontrole
pressórico e/ou glicêmico tornou-se indispensável pensar estratégias de acesso avançado de
cuidados. Essas ações acontecerão da seguinte forma:

Reunião  com  a  equipe  do  projeto  para  discutir  a  implantação  do  projeto  (ações,
responsabilidades e cronograma e metas).
Capacitação da equipe para acolher e manejar os usuários portadores de DM e/ou HAS. A
capacitação será realizada na unidade e será ministrada pelo médico responsável pela
elaboração do projeto. 
Rastreamento de usuários da unidade maiores de 18 anos que possuam DM e/ou HAS.
Essas buscas serão realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS), por meio de
prontuários e buscas domiciliares.
Convocação dos usuários portadores de DM e/ou HAS para participarem das ações de
acesso  avançado  do  cuidado.  Essa  convocação  será  realizada  por  meio  de  visitas
domiciliares realizadas pelos ACS.
Cuidado Integral dos Usuários: o cuidado integral dos usuários ocorrerá em estações de
acesso avançado, cada estação será responsável por uma vertente do cuidado integral
(realização da antopometria; estratificação de risco cardiovascular segundo a VII Diretriz
Brasileira  de  Hipertensão  Arterial  (SOCIEDADE  BRASILEIRA  DE  CARDIOLOGIA,  2016);
solicitação  de  exames  complementares;  orientação  de  medidas  não  farmacológicas  e
elaboração coletiva entre médico e paciente da proposta de tratamento farmacológico e
não farmacológico). Essas ações serão realizadas de segunda a quinta, pela equipe de
saúde da USAFA Jardim Conceiçãozinha, alunos do curso de Medicina da universidade local,
sob  a  supervisão  do  professor  e  médico  responsável  pela  elaboração  do  projeto.  É
importante ressaltar que a última estação de proposta de tratamento farmacológico e não
farmacológico será realizada apenas pelo médico. Essas ações ocorrerão por um período
inicial de 12 meses.
Acompanhamento Longitudinal dos Usuários: Seguindo as recomendações da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (2016) o acompanhamento dos pacientes será de acordo com sua
classificação de risco cardiovascular, ou seja, duas vezes ao ano para os pacientes de risco
baixo e médio, e quatro vezes ao ano para os pacientes de risco alto e muito alto. Além
disso, a unidade básica é porta aberta de acesso, podendo o usuário procurar assistência
sempre que achar necessário.



RESULTADOS ESPERADOS

O  projeto  de  intervenção  elaborado  buscará  por  meio  de  ações  de  orientações  e
esclarecimentos, estímulo a adesão as propostas de tratamento, construção coletiva entre
médico e paciente das propostas terapêuticas, acesso avançado aos cuidados, estratificação
de riscos cardiovasculares, visão holística dos usuários e criação de vínculos reduzir o tempo
de espera por atendimento médico, de pacientes portadores de hipertensão e diabetes, bem
como colaborar para a redução do descontrole glicêmico e/ou pressórico,  melhorando a
qualidade de vida e prevenindo complicações.
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