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RESUMO – Estudos recentes demonstram que as DCNT constituem o problema de saúde de maior 
magnitude no país, sendo que cerca de 17 milhões de brasileiros são portadores de hipertensão 
arterial sistêmica (HAS). Segundo uma pesquisa publicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes em 
abril de 2012, o número de diabéticos levantados foi de 12 milhões, dos quais, 50% desconhecem 
que tem a doença. Objetivou-se levantar o perfil dos usuários diabéticos e hipertensos cadastrados 
no programa HIPERDIA em uma unidade ESF na cidade de Ponta Grossa. Trata-se de um estudo de 
natureza exploratória com característica quantitativa e foi realizado durante o projeto de extensão 
PET-SAUDE no mês de setembro de 2012. A pesquisa foi composta por 308 indivíduos, sendo 206 
mulheres e 102 homens. Das 206 mulheres, 157 (76%) possuíam hipertensão, 24 (11%) diabetes e 
25 (13%) tinham as duas patologias. Entre os 102 homens, 79 (77%) possuíam hipertensão, 16 
(15%) diabetes e 7 (8%) correspondiam a diabéticos e hipertensos. Com relação aos hábitos nocivos, 
entre os 308 participantes da pesquisa foi levantado 18 (6%) fumantes, sendo 6 mulheres e 12 
homens, 3 (0,9%) são etilistas e do sexo masculino. Já no que refere a estilo de vida das 308 
pessoas que participaram da pesquisa, 161 (52%) reataram fazer dieta, mas não sendo especificado 
qual tipo da dieta e 147 (48%) não fazem nenhum controle da alimentação. Do total da população 
pesquisada, 32 (10%) declararam fazer exercícios físicos, mas não foi especificado com qual 
frequência e 276 (90%) não praticam nenhum tipo de atividade física. Conclui-se que o levantamento 
do perfil dos diabéticos e hipertensos é importante para caracterização dos usuários e demanda de 
atendimento dessa unidade ESF. Analisar ocorrência dessas variáveis é uma maneira de planejar 
intervenções e controlar o desenvolvimento das DCNT e aumento da qualidade de vida desses 
pacientes. 
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Introdução 
 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais relacionadas a 

fatores de riscos não modificáveis como idade, sexo e raça, e os modificáveis destacando-se o 
tabagismo, a obesidade, o consumo excessivo de sal e a inatividade física (BRASIL, 2012).  

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil, seguindo a tendência mundial, tem passado pelos 
processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional, desde a década de 60, acentuado 
pela queda na fecundidade e no aumento do número de idosos, cujas projeções apontam sua 
duplicação de 8% para 15% nos próximos 20 anos. Estudos recentes demonstram que as DCNT 
constituem o problema de saúde de maior magnitude no país, sendo que cerca de 17 milhões de 
brasileiros são portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS), representando aproximadamente 
35% da população com 40 anos ou mais. Atingem fortemente camadas pobres da população e 
grupos vulneráveis, correspondendo a 72% das causas de mortes e de 75% dos gastos com atenção 
à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a HAS é uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 
frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 
vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais. Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o 
controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares. 

No Brasil, segundo uma pesquisa publicada pela Sociedade Brasileira de Diabetes em abril 
de 2012, o número de diabéticos levantados foi de 12 milhões, dos quais, 50% desconhecem que tem 
a doença. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 
associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, 
nervos, cérebro e vasos sanguíneos (BRASIL, 2006). 

A hipertensão juntamente com o diabetes são considerados como os principais fatores de 
risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Também, sendo responsáveis por 40% 
das mortes por acidente vascular cerebral, por 25% das mortes por doença arterial coronariana e 
50% dos casos de insuficiência renal terminal. 

O programa HIPERDIA é um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 
Hipertensos e Diabéticos captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à hipertensão 
arterial e ao diabetes mellitus (DM), em todas as unidades ambulatoriais do SUS, gerando 
informações para os gerentes locais, gestores das secretarias municipais, estaduais e Ministério da 
Saúde.  Além do cadastro, o sistema permite o acompanhamento, a garantia do recebimento dos 
medicamentos prescritos, ao mesmo tempo que, a médio prazo, poderá ser definido o perfil 
epidemiológico desta população, e o consequente desencadeamento de estratégias de saúde pública 
que levarão à modificação do quadro atual, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a 
redução do custo social. 

Neste contexto, buscou-se o presente estudo através do Projeto de Extensão Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Este é um programa do Ministério da Saúde que 
interage com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Há 
o envolvimento de docentes, como tutores, profissionais da SMS, como preceptores e acadêmicos 
dos cursos de enfermagem, medicina, educação física, farmácia, serviço social e odontologia. A 
proposta do PET-Saúde é a inserção acadêmica nas comunidades, com unidades ESF, para busca 
de agravos a saúde e consequente intervenção. 

 
 
Objetivos 

 
Objetivou-se levantar o perfil dos usuários diabéticos e hipertensos cadastrados no 

programa HIPERDIA em uma unidade ESF na cidade de Ponta Grossa. Baseando-se nas variáveis 
de sexo, hábitos alimentares, prática de exercícios físicos, tabagismo e etilismo. 

 
 

Metodologia 
 
Trata-se de um estudo de natureza exploratória com característica quantitativa realizado em 

uma unidade ESF na cidade de Ponta Grossa – PR. Realizou-se tal estudo durante o projeto de 
extensão PET-SAUDE no mês de setembro de 2012 na Unidade Estratégia Saúde da Família Doutor 
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Antônio Horácio Carneiro de Miranda, situada na Vila Santa Mônica. Os critérios de inclusão foram: 
(1) ser usuário da unidade ESF, (2) possuir DM ou HAS. 

A coleta de dados foi realizada nos prontuários de pacientes que já haviam sido 
diagnósticos anteriormente ao período de setembro de 2012, que possuíam HAS ou DM e que 
estavam cadastrados no programa HIPERDIA. Os dados coletados foram transcritos para o programa 
Excel® por digitação e os resultados foram expressos em tabelas sob a forma de frequência e 
percentuais para posterior análise. 

 
 

Resultados 
 
A pesquisa foi composta por 308 indivíduos, sendo 206 mulheres e 102 homens. Das 206 

mulheres, 157 (76%) possuíam hipertensão, 24 (11%) diabetes e 25 (13%) tinham as duas 
patologias. Entre os 102 homens, 79 (77%) possuíam hipertensão, 16 (15%) diabetes e 7 (8%) 
correspondiam a diabéticos e hipertensos (Tabela 1). 

 Com relação aos hábitos nocivos (Tabela 2), entre os 308 participantes da pesquisa 
foi levantado 18 (6%) fumantes, sendo 6 mulheres e 12 homens, 3 (0,9%) são etilistas e do sexo 
masculino. O fumo é responsável por quase 10% das doenças cardiovasculares e a ingestão de 
álcool por períodos prolongados de tempo pode aumentar a PA e a mortalidade cardiovascular em 
geral. 

 Já no que refere a estilo de vida das 308 pessoas que participaram da pesquisa, 161 
(52%) reataram fazer dieta, mas não sendo especificado qual tipo da dieta e 147 (48%) não fazem 
nenhum controle da alimentação. A população brasileira apresenta um padrão alimentar rico em sal, 
açúcar e gorduras. Ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada com elevação da PA.  

 Do total da população pesquisada, 32 (10%) declararam fazer exercícios físicos, mas 
não foi especificado com qual frequência e 276 (90%) não praticam nenhum tipo de atividade física. 
Atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos, bem como a 
mortalidade e o risco de DCV (Tabela 4). 

 
Tabela 1 – Dados da Amostra 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Total 

Amostra 

206 (66%) 

  102 (4%) 

308 (100%) 

Hipertensão Arterial 

157 (76%) 

79 (77%) 

236 (77%) 

Diabetes Mellitus 

24 (11%) 

16 (15%) 

40 (13%) 

Hipertensão e Diabetes 

25 (13%) 

              7  (8%) 

32 (10%) 

      
     

Fonte: Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos da 
Unidade Básica de Saúde Antônio Horácio de Miranda 

 
 

Tabela 2- Hábitos Nocivos 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Amostra 

206 

102 

Fumantes 

6 (3%) 

12 (11%) 

Etilismo 

0 (0%) 

3 (2%) 

Total 308 18 (6%) 3 (0,9%) 

    

Fonte:  Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos da Unidade 
Básica de Saúde Antônio Horácio de Miranda 
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Tabela 3 – Estilo de Vida 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Amostra 

206 

102 

Faz dieta? 

Sim  122 (59%)     Não 84 (41%) 

Sim   39  (38%)     Não 63 (62%) 

Pratica exercícios físicos? 

Sim 26 (12%)      Não 180 (88%) 

 Sim 6 (5%)         Não 96 (95%) 

Total 308 Sim 161  (52%)     Não 147 (48%)  Sim 32 (10%)     Não 276 (90%) 

    

Fonte:  Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos da Unidade 
Básica de Saúde Antônio Horácio de Miranda 

 
Conclusões 

 
Conclui-se que o levantamento do perfil dos diabéticos e hipertensos é importante para 

caracterização dos usuários e demanda de atendimento dessa unidade ESF. Visto a associação 
dessas duas doenças com as variáveis estilo de vida, hábitos nocivos e exercícios físicos nesse 
público alvo, analisar sua ocorrência é uma maneira de controlar o desenvolvimento das DCNT e 
aumento da qualidade de vida desses pacientes. Uma vez que a doença já está instalada, é possível 
modificar esses fatores agravantes. 

O projeto PET-Saúde vai de encontro com as políticas da atenção primária e fornece aos 
acadêmicos participantes a visão ampla do atendimento em saúde. Isso infere no planejamento de 
ações preventivas, na diminuição dos gastos com serviço ambulatorial e, principalmente, na 
promoção da saúde. 

Conhecer o perfil dos usuários da unidade ESF torna-se essencial no planejamento de 
ações que visem amenizar as complicações e diminuir os indicadores de mortalidade. Estando o 
organismo humano sob influência de inúmeros agentes prejudiciais à saúde, cabe à equipe de saúde 
orientar o indivíduo sobre a sua doença e estimular sua autonomia. 
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