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Resumo: A hipertensão arterial e o diabetes são doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) muito prevalentes. 

Segundo o sistema de informações sobre a mortalidade no Brasil, as DCNT foram as responsáveis por 51,6% do 

total de óbitos na população de 30 a 69 anos, em 2015. O controle dessas patologias se dá através da terapia 

medicamentosa e mudanças no estilo de vida, que somados melhoram a qualidade de saúde. Vários fatores 

influenciam no controle das DCNT, assim este estudo teve por objetivo traçar o perfil sociodemográfico de 

pacientes que frequentam os grupos HIPERDIA das USF do Pocinhos e do Biscaia, do Distrito de Itaiacoca, região rural 

de Ponta Grossa, Paraná. Utilizou-se questionários semi-estruturados para obtenção das características 

sociodemográficas dos participantes. Observou-se nos grupos estudados: predomínio de mulheres, raça/cor branca, 

idade acima de 60 anos e casados, além do índice elevado de pessoas com baixa escolaridade e renda. Os fatores 

encontrados influenciam no tratamento e controle das DCNT e são relevantes para melhor posicionamento e ação da 
equipe de saúde, na elaboração de estratégias para melhor adesão e educação em saúde desses grupos. Portanto, 

a Universidade, com a extensão universitária presta grande contribuição aos grupos HIPERDIA e aos envolvidos no 

trabalho, pelo aprendizado de vida pessoal e profissional proporcionado pelo contato com essa comunidade rural.  
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PÚBLICO-ALVO  

Participantes dos grupos HIPERDIA (pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica - 

HAS - e Diabetes mellitus - DM) das Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da Família (USF) 

do Biscaia e do Pocinhos da região rural, Distrito de Itaiacoca.  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Distrito de Itaiacoca do município de Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades extensionistas foram realizadas nas Unidades Básicas com Estratégia de 

Saúde da Família (USF) do Biscaia e do Pocinhos de Itaiacoca, região rural de Ponta Grossa-PR. 

 

JUSTIFICATIVA 

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

são alvo de diversos programas e ações para sua prevenção e controle (ALLEYNE  et al. , 2015).  

As doenças cardiovasculares e diabetes mellitus se configuram entre as principais 

doenças crônicas não transmissíveis, tendo sido responsáveis, em 2015, por 51,6% do total de 

óbitos na população de 30 a 69 anos no Brasil, segundo o sistema de informações sobre a 

mortalidade - SIM (BRASIL, 2018).  

Grande parte das doenças crônicas não transmissíveis pode ser controlada pelo uso de 

medicamentos, tendo no acesso e na utilização adequada requisitos fundamentais para o sucesso 

terapêutico. Entre os fatores que influenciam diretamente os resultados terapêuticos, destaca-se a 

adesão ao tratamento farmacoterapêutico, definido como o grau de concordância entre o 

comportamento de uma pessoa e as orientações do profissional da saúde (TAVARES;  

BERTOLDI; THUMÉ;  FACCHINI et al., 2013). 

Segundo Chor et al., (2015) o principal fator de risco para anos perdidos no Brasil é a 

HAS. Neste mesmo estudo longitudinal de saúde do adulto (ELSA-Brasil, 2008 a 2010), foram 

estimadas associações do controle do HAS com variáveis sociodemográficas sendo observado que 

as mulheres usavam mais frequentemente a medicação e eram mais conscientes e um melhor 

controle foi observado entre as pessoas com maior renda, maior escolaridade e da raça/cor branca.     

Outro estudo usando a metodologia ELSA-Brasil foi desenvolvido com pacientes 

diabéticos e associou variáveis sociodemográficas com o controle na doença. Os resultados 
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indicaram que o controle foi mais baixo entre grupos com posição socioeconômica desfavorável e 

nos que se autodeclararam pretos (CABRELLI, 2015). 

Neste contexto, dada a importância de se conhecer os fatores sociodemográficos e sua 

influência no tratamento dos pacientes, a equipe do evento extensionista Educação em Saúde: 

grupos HIPERDIA e adesão ao tratamento traçou o perfil desses grupos, tendo por  princípio que  

a atenção primária à saúde é a porta de entrada para os demais serviços de saúde, e que o 

conhecimento da realidade da população que se trabalha é importante  ferramenta a fim de 

reorganizar o serviço, conforme as necessidades detectadas e, verificar a efetividade das ações 

implantadas (CAIRES; JUNIOR, 2017; JUSTO et al., 2017). 

  

OBJETIVOS 

Traçar o perfil sociodemográfico de pacientes que frequentam os grupos HIPERDIA das 

USF do Pocinhos e do Biscaia, do Distrito de Itaiacoca, região rural de Ponta Grossa, Paraná. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa do tipo exploratório-descritiva 

que realizada nas USF, Pocinhos e Biscaia, localizadas em Itaiacoca, região rural de Ponta Grossa, 

PR. As intervenções ocorreram uma vez ao mês em cada unidade, e estão em execução.  A amostra 

foi composta participantes de cada USF, com idade superior a 18 anos, de ambos os gêneros. 

O levantamento de dados ocorreu nas USF, com aplicação de questionário semi-

estruturado com as características socioeconômicas que incluíam: idade, sexo, estado civil, número 

de pessoas que residem na casa do usuário, grau de escolaridade e renda familiar. Além disso, se 

tinham plantação de horta e pomar e criação de animais.  

Os dados foram analisados por estatística descritiva e representados usando o Programa 

Microsoft Office Excel.  

O presente estudo recebeu foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa da UEPG, 

recebendo parecer favorável (2.888.372/2018).  

 

RESULTADOS 

Responderam ao questionário sociodemográfico um total 38 pacientes, sendo 39,45% do 

gênero masculino e 60,5% do gênero feminino. Em relação a raça/cor, a maioria dos pacientes se 

autodeclararam brancos (94,7%) e 5,3% negros. Os dados estão representados nos gráficos 1 e 2, 

respectivamente.  
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Gráfico 1 – Grupos HIPERDIA da UFS do Pocinhos e Biscaia, segundo o 

gênero (dados 2018) 
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Fonte: as autoras, 2019 

 
 

Gráfico 2 – Grupos HIPERDIA da UFS do Pocinhos e Biscaia, segundo a 

raça/cor (dados 2018) 
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Fonte: as autoras, 2019 

 

Os pacientes que participam do projeto encontram-se na faixa etária entre 30 a 75 anos. 

A distribuição conforme faixa etária está representada no gráfico abaixo (gráfico 3). 

 
Gráfico 3 - Grupos HIPERDIA da UFS do Pocinhos e Biscaia distribuídos 

segundo a idade (dados 2018) 
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Fonte: as autoras, 2019 
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A maioria dos pacientes eram casados 25 (65,8%), 7 (18,4%) viúvos, 2 (5,3%) solteiros 

e 1 (2,6%) não soube responder (gráfico 4).   

 

 

Gráfico 4 - Grupos HIPERDIA da UFS do Pocinhos e Biscaia distribuídos 
segundo o estado civil (dados 2018) 
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Fonte: as autoras, 2019 
 
 

Em relação à escolaridade, 23,7 % dos pacientes se declararam analfabetos, 26,3% 

sabem ler e escrever, 39,5% cursaram ensino fundamental incompleto, 5,3% o ensino médio 

incompleto e 5,3% ensino médio completo.  

A maioria dos pacientes 35 (97,4%) moravam com esposos (as) e filhos, outros 

familiares ou sozinho (2,6%). A composição familiar variou de 1 a 6 pessoas.  

Quanto à renda, 18 (47,4%) possuem algum tipo de renda, e esta varia conforme a fonte, 

se do trabalho de agricultura familiar, aposentadoria ou bolsa família.  Quatro (10,5%) dos 

pacientes recebem algum tipo de benefício do governo, entre INSS e bolsa família. Embora muitos 

deles optaram por ocultar a renda familiar, os dados apontam para o predomínio de baixa renda. 

No entanto, isso as vezes é minimizado pelo cultivo de horta ou pomar (84,2%). Ainda citaram a 

criação de galinhas sendo majoritário nas respostas, porcos, peixes, cavalos (88,8%).   

De acordo com os resultados observou-se o predomínio de mulheres frequentando o 

grupo HIPERDIA, a maioria da raça/cor branca e grande parte de pacientes do grupo com idade 

acima de 60 anos e casados. 

Foi grande o índice de pessoas com baixa escolaridade e baixa renda. 

Todos esses fatores interferem na adesão ao tratamento, no entendimento das orientações 

e da própria doença. Ainda, prejudica o autocuidado e o controle da doença e de seus agravos. 

 Os resultados do presente estudo nortearão as atividades educativas e serão informados 

aos dirigentes das USF. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se, portanto, a grande contribuição da Universidade a estes pacientes e o 

aprendizado de vida pessoal e profissional aos envolvidos no projeto, especialmente aos discentes 

da área de saúde que atuam frequentemente em contato com essa comunidade rural. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas 

do Programa Institucional De Bolsas De Extensão Universitária (Edital PROEX Nº 024/2018).  
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