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RESUMO – Estudos demonstram que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis constituem um 
problema de saúde de maior magnitude no Brasil. Um campo eficaz para o cuidado às pessoas com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) está na Estratégia Saúde da Família. 
Objetivou-se perceber as variáveis relevantes que influenciam na eficácia do tratamento da HAS e do 
DM e colaborar para melhor qualidade de vida desse grupo, incentivando a mudanças do estilo de 
vida sedentário. Pesquisa do tipo documental, quantitativa, exploratório-descritiva, por meio da 
análise das fichas B-HA e B-DIA do Agente Comunitário de Saúde para acompanhamento dos 
hipertensos e diabéticos no período de Janeiro a Setembro de 2012. Os dados foram coletados pelos 
acadêmicos do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. As variáveis analisadas foram o 
sexo, faixa etária e prática de exercícios físicos entre os hipertensos e diabéticos de uma equipe de 
Estratégia Saúde da Família do município de Ponta Grossa – PR que assiste uma área de 5015 
pessoas, destas há um numero de 511 hipertensos e diabéticos, dos quais 71% (364) são do sexo 
feminino, maioria idosas (≥ 60 anos). A faixa etária de maior prevalência que representa 59% (311), 
são os idosos (≥ 60 anos), pois essas morbidades no idoso são principalmente devido ao 
sedentarismo, predisposição e a obesidade. Quanto ao exercício físico apenas 11% (57) dos 
hipertensos e diabéticos praticam regularmente, sendo que destes, 68% (39) possuem apenas HAS, 
60% (34) são mulheres, porém a maioria dos hipertensos e diabéticos são do sexo feminino. Conclui-
se que a prática de exercícios surge como ferramenta indispensável para diminuição dos declínios 
físico-fisiológicos, principalmente dos portadores de DM e HAS cujo grau de sucesso está relacionado 
ao desempenho na realização das atividades de vida diária. 
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Introdução 

 
Em países em desenvolvimento houve mudança no perfil de morbimortalidade: as doenças 

infectocontagiosas que eram metade das causas de morte no Brasil no século XX, atualmente 
representam menos de 10%, observando o contrário com as DCNT (Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2009).  

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 Brasil. 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 (BRASIL, 2013). 

As DCNT, principalmente do aparelho circulatório, câncer, respiratórias crônicas, diabetes e 
musculoesqueléticas, são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos não modificáveis 
como idade, sexo e raça, e os modificáveis destacando-se o tabagismo, o consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas, a obesidade, as dislipidemias, o consumo excessivo de sal, a ingestão insuficiente 
de frutas e verduras e a inatividade física (BRASIL, 2013). 

Um campo eficaz para o cuidado às pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 
Diabetes Mellitus (DM) está na Estratégia Saúde da Família (ESF), definida como um conjunto de 
ações no primeiro nível de atenção, voltadas para a promoção da saúde, prevenção dos agravos, 
tratamento e reabilitação (ROSA; LABATE, 2005). Cabe a equipe de Saúde da Família sistematizar a 
assistência e organizar o atendimento, de modo a que o usuário hipertenso e/ou diabético tenha 
acesso a todos os serviços, visando prevenir ou conter lesões em órgãos-alvo (CARVALHO FILHA; 
NOGUEIRA; VIANA, 2012). 
             A prevalência de HAS e DM geram um custo alto para o sistema de saúde, além da 
gravidade das consequências em estados agudos, por isso ações que reduzam o risco de estados 
agudos são muito importantes (SCHMIDT et al., 2009). Enfatizando que a atenção primária deve 
realizar também cuidados preventivos em relação a essas morbidades (PROGRAMA SAÚDE DO 
IDOSO, 2003).  
            Neste contexto, buscou-se colaborar com ações em saúde para a melhoria de vida dos 
hipertensos e diabéticos por meio do Projeto de Extensão Programa de Educação pelo Trabalho para 
a Saúde (PET-Saúde) da Universidade Estadual de Ponta Grossa em parceria com a Secretária 
Municipal de Saúde do município de Ponta Grossa – PR, denominado "Fortalecendo a Estratégia 
Saúde da Família em Ponta Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em 
todos os ciclos de vida", o qual é coordenado por docentes e conta com discentes dos cursos de 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia. 
 
Objetivos 

 
Perceber as variáveis relevantes que influenciam na eficácia do tratamento da HAS e do DM 

tipo 2. 
Colaborar para uma melhor qualidade de vida desse grupo, incentivando a mudanças do 

estilo de vida sedentário. 
 

Metodologia 
 
O presente estudo constitui-se de uma pesquisa do tipo documental, quantitativa, 

exploratório-descritiva, através da análise das fichas B-HA e B-DIA do ACS (Agente Comunitário de 
Saúde) para acompanhamento dos hipertensos e diabéticos no período de Janeiro a Setembro de 
2012. 

As variáveis analisadas foram o sexo, faixa etária e prática de exercícios físicos entre os 
hipertensos e diabéticos de uma equipe de ESF de uma Unidade de Saúde da Família (USF) do 
município de Ponta Grossa – PR. 

Ao todo foram 511 (10%) hipertensos e diabéticos de uma área de 5015 pessoas 
cadastradas na USF, com faixa etária entre 16 a 59 anos e idosos, sendo excluídos os portadores de 
DM tipo 1. 
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Os dados coletados foram transcritos por digitação, no programa Excel
®
. Os resultados 

obtidos no estudo foram expressos por frequências e percentuais, sob a forma de gráficos. 
 

 
 
Resultados 
 
            A USF assiste uma área de 5015 pessoas, destas há um número de 511 hipertensos e 
diabéticos, dos quais 71% (364) são do sexo feminino, maioria idosas (≥ 60 anos). Isso representa 
um número alto de mulheres com as morbidades analisadas, pois na menopausa o estrogênio é 
reduzido, sendo que esse hormônio tem um efeito favorável sobre o perfil lipídico, contribuindo para o 
aumento do HDL (lipoproteína de alta densidade) e para redução do LDL (lipoproteína de baixa 
densidade) e do fibrinogênio (SANTOS FILHO; MARTINEZ, 2002). 

A faixa etária de maior prevalência que represta 59% (311), são os idosos (≥ 60 anos), pois a 
HAS e o DM no idoso são principalmente devido ao sedentarismo, predisposição e a obesidade, 
sendo que nessa faixa etária o sedentarismo e a obesidade são evidentes porque, a maioria, já 
deixou de produzir (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, 2003). O envelhecimento é visto como um 
processo lento, progressivo e inevitável, caracterizado pela diminuição da atividade fisiológica e de 
adaptação ao meio externo acumulando-se processos patológicos com o passar dos anos 
(OLIVEIRA; FURTADO, 2007). 

Não existe uma causa única para o desenvolvimento dessas doenças, e sim, “fatores de 
risco”, que são condições ou hábitos que agridem o organismo. Com o avanço da idade, o sistema 
cardiovascular passa por uma série de alterações, como diminuição da distensibilidade das grandes 
artérias e comprometimento da condução cardíaca (GUS; ZASLAVSKY, 2002). 

Nesse sentido, o exercício físico vem contribuindo de forma significativa na prevenção e 
tratamento dessas morbidades (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004). 

 
 

Gráfico 1 – Faixas Etárias entre os Hipertensos e Diabéticos 

 
Fonte: Ficha B-DIA e B-HA do ACS. Jan – Set 2012. 

 
Quanto ao exercício físico apenas 11% (57) dos hipertensos e diabéticos praticam 

regularmente, sendo que destes, 68% (39) possuem apenas HAS, 19% (11) possuem apenas DM 
tipo 2 e 60% (34) são mulhures, porém a maioria dos hipertensos e diabéticos são do sexo feminino.  

Nesse sentido, o grupo PET-Saúde dessa USF resolveu promover em Abril de 2013, 
caminhadas regulares, 3 vezes por semana, durante uma hora, com ajuda dos ACS e educador 
físico, não apenas para esse grupo de hipertensos e diabéticos, mas sim para toda a comunidade, 
sendo que aproximanete 50 pessoas, maioria idosos hipertensos e diabéticos, estão participando 
arduamente. Estudos epidemiológicos e clínicos têm demonstrado efeitos benéficos da prática de 
exercícios físicos em todas as idades para prevenção e tratamento de DCNT (CIOLAC; GUIMARÃES, 
2004). 
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Gráfico 2 – Prática de Exercícios Físicos entre os Hipertensos e Diabéticos 

 
Fonte: Ficha B-DIA e B-HA do ACS. Jan – Set 2012. 

 
Visando que o governo tem o dever de proporcionar boas condições de vida para as pessoas 

com DCNT, o exercício físico está dentro das expectativas, incentivando além da melhoria da saúde, 
uma melhora da autoestima e do bem-estar. São muito importantes para o controle da HAS e 
redução do estresse, além que fazem parte também do tratamento do DM porque melhoram a 
tolerância a glicose e a sensibilidade a insulina. O exercício físico mais recomendado é a caminhada 
regular (SCHMIDT et al., 2009). 
 
Conclusões 

 
A prática de exercícios surge como alternativa fundamental na diminuição dos declínios físico-

fisiológicos principalmente do idoso onde o grau de sucesso está relacionado ao desempenho na  
realização das atividades de vida diária, pois se este conseguir, realizar com autonomia, as tarefas  
de cuidado pessoal, poderá ter uma melhor percepção de si diante da  sociedade, melhorando a 
autoestima e contribuindo para o seu bem-estar  geral. 

Sendo assim, com a caminhada regular, o grupo PET-Saúde desta USF busca auxiliar na 
prevenção do surgimento DCNT em todas as faixas etárias e no tratamento de DCNT já instaladas 
principalmente nos idosos, além de influenciar aspectos sociais e psicológicos na vida destes 
indivíduos.  
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